




nr



4.

\



WEDALIIAS E CONDECORAÇÕES RORTUCIJEZAS

ESriilVUEIIÜN COII REl.^(:<10 ll roKTKilU

I



\ '»y
,

* s * ' jiw >.
;;

- 'w s

«íià.'' 4
A:

•4^

^V':»
I

'

'.»»". ^t.:
(T > '•

.
• '

.
.nfcTJ * -t jfl

• rU

fif.:

• •.- 1^ w". >-»*i},. ,»
- 4w • '•- .^)

« «-*

',^V

-fí/ ' « m.

•• :•/':
'*

:

, '.f ?-^'



DAS

iVlKDALHAS

COINDECOnAÇÕES EüRTUõUEZA^
í ,-<y .

'
K DAS

ESTR!\»GEIRiK com REElÍ(;i\^il fORTWiilL

J

/

MA\LEL IIERX.VIUK) LOPES FElEV.iNDES

SOCIO Kl-FECTIVO l)A ACADEMIA REAL DAS SCIENCIAS DE LISBOA

CONSERVADOR DO OABINETE NUMISMÁTICO DA MESMA ACADEMIA
ACADÊMICO HONORÁRIO DA ACADEMIA DAS BELLAS ARTES DE LISBOA

E MEMBRO HONORÁRIO DA RIBLIOTHECA IMPERIAL PUBLICA DE S. PETERSBURUO

LISBOA

N.\ TYIMHiltAPlUA DA MKSMA ACADEMIA



a*

'AAÍvVAO^M
>

\

'Â
* V , j

Ji|.

\ I .

' •

'Wi/f/iiiji HVi4\i '

'

í : ^ í ,t*' • :*j.
' ^ ' ‘>- * ^ ? . .<

• # !
' * . I / (

•- .

. •*. .,,; '-K

t,i.rn «q/f»4f» ^»i
.r *

-> '/ .> V .

'

.

•>Ar
»

'"A

«(M .•. k . ' .*;; - ' y • •

•4

17



DAS

MEDALHAS E CONDECORAÇÕES PORTÜGUEZAS,

E DAS

EST1{,VN'GEII{\S COM KEEACÀO \ PORTUGAL

POR

MA.MTL BEKXARIM) LOPES FERXAXDES.

antigos gregos e romanos, gravavam nas suas moedas corren-

tes varias figuras allegoricas, os bustos dos seus soberanos, e legen-

das, representando os factos das suas historias, enthusiasmando assim

os povos que constantemente observavam estes documentos autbenti-

eos, e mais duradoiros que os escriptos
;
costume abandonado na idade

média, adoptando as nações modernas, desde o seculo XV, similhan-

tes gravuras unicamente nas medalhas
, as (juaes pelo seu elevado

preço nem todos as podem possuir.

As medalhas portuguezas tem sido feitas pára commemorar al-

guns casamentos reaes, fundações de monumentos e estabelecimentos

públicos, tratados de paz, acontecimentos notáveis, e algumas dedica-

das a homens distinctos; e sendo feitas parte destas fóra de Portugal

as admittimos, assim como as estrangeiras cujos assumptos nos per-

tencem.

Manuel Severim de Faria, nas suas — Noticias de Portugal—
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alem das moedas, descreveu varias medalhas portuguezas e sem gra-

vuras.

D. Antonio Caetano de Sousa também publicou no tomo IV,

capitulo V, da Historia Genealógica da, Casa Real Portugueza, difle-

rentes noticias, e as gravuras das nossas moedas correntes, desde os

reinados do Scnbor I). Sandio I, até ao do Senhor I). .loào V, e uni-

camente vinte medalhas portuguczas com um resumido e imperfeito

catalogo
,
algumas com os defeitos das estampas dos auctores estran-

geiros donde as fez copiar. /

O physico francez, Bouch, residindo alguns tempos em Lisboa

nos fins do século passado, imitava perfeitamente quacscpier meda-

lhas com uma composição solida, fazendo uns rpiadros, (|ue vendia

por suhscripcào
,
contendo vinte e nove medalhas portuguczas, e ou-

tros com trinta e cinco inglezas, acompanhados de um prospecto im-

presso em Lisboa no anno de 1795, com poucas explicações, e algu-

mas medalhas já nessa época excessiva mente raras.

Publicamos esta Memória com as descripções por ordem chro-

nologica, contendo as gravuras (jue foram feitas com a maior cxacti-

dào das medalhas da nossa eollecçào , das (|ue existem no gabinete

numismático da Academia Real das Sciencias de Lisboa, e igualmente

da(|uelles curiosos que tiveram a bondade de consentir que as publi-

cássemos
,
servindo-nos sómente das estampas daijuellas que nào vi-

mos
,

citaiulo sempre os auctores nacionaes ou estrangeiros aonde se

acham dcscriptas ou estampadas
,
nào podendo obter de todas as ne-

cessárias noticias históricas, nem emendar os defeitos de algumas es-

tampas
, defeitos irremediáveis pela impossibilidade de encontrarmos

os exemplares das medalhas originaes.

Igual mente damos noticias, nos competentes logares
,
das nos-

sas Ordens Militares de Christo, Sào Bento de Aviz, Santiago, Nossa

Senhora da Conceieào , Torre Espada
, e Santa Izabel, sem as gravu-

ras das veneras ou medalhas
,
por se acharem perfeitamente estam-

padas nos seus estatutos impressos.

No lim da Memória lhe ajuntamos as estampas abertas na pe-

dra pelo sr. Francisco de Paula Rebcllo ,
distincto discipulo do insi-

gne Benjamin Gomte, ipie foi professor de gravura da Academia das

Bei las artes de Lisboa , merecendo o sr. Rebello o ser enq)regado no

estabelecimento da direcção geral dos trabalhos geodésicos do reino
,

desde a sua fundação, para onde foram escolhidos seis alumnos dos

mais notáveis da mesma Academia.



UodAlhaM da Wonliora It» licoiior flllia dc KlRoi o Koithor I>. nnartc»

A Senhora Iníanta D. Leonor nasceu ein Torres Vedras a 18 de
Setembro de 1434, casou com Frederico III Imperador d Auslria

,
e

morreu em INeustadt em 13 de Setembro de 1407, Foram cunhadas
fora de Portugal tres medalhas de ouro allusivas a esta Senhora.

MMERO 1.

i.EONOKA AUGUSTA FRiDERici iMP. uxoR.— Figura da Imperatriz com um
ramo de açucenas na mào esíjuerda.

Reverso— Escudo com as suas armas.

Estampada na Historia Genealógica da Casa Real Portugueza, Tom.
IV, Tab. BB, 1.

JVo catalogo deste volume diz que faz mençào desta medalha
.loào Schiltero no livro impresso em Strasburg no anno de 1702, com
0 titulo— Scriptores Rerurn Germanicarum a Carolo M. usque ad Fre-

derico III inclusive.— Tamhem se acha estampada na obra— De vitis

Imperatorum et Caesarum Romanorum.— Francofurti ad 3Iaenum—
1615, pag. 478, N." 489.

NUMERO 2.

LEONORA FILIA EDDARDI. REG. PORTUGAL. FRID. III. IMP. UXOR. FigUra da

Imperatriz com sceptio na mào direita, e um globo na esquerda.

Rev. UT ROSA FLORES SPLEXDORE CORUSCO PRAEFLLGET, SIC. LEONORA VIR-

TUTUM AMATo CHORO PRAESTAT.— Uma Fosa dobrada e aberta no campo

da medalha.

Hist. Gen. Tom. IV, Tab. BB, N.“ 2. — E tambera na obra de

Joào Schiltero.

1



NUMEPxO 3.

Hic REGiT iLLE TUETUR.— Uiii braço vcsticlo clc armadura empunhando

ao alto uma espada com a maçaneta do punho pousada n’um livro

aberto e posto em cima de uma banca.

Kev.— coNsociATio RERCM DIVINA.— Figura de uma matrona vestida

de roupas, empunhando na mào direita tres ramos, e na esquerda

uma meia lua e collocada entre insignias militares.

llist. Gen. Tom. IV, Tab. BB , N." 3 , e também na obra de

Joào Schiltero.

Penhor Infante D. Pedro Duqne de Coimbra.

Temos visto em poder de vários curiosos a noticia manuscripta

e circumstanciada de uma medalha do Senhor Infante D. Pedro Diujue

de Coimbra, e Regente de Portugal na menoridade de seu sobrinho

ElPxei o Senhor D. AíTonso V, de ouro de vinte e dois quilates , com
o peso de 3 oitavas e 30 graos, achada no anno de 1819 junto á ri-

beira chamada Alfarrobeira, entre a villa de Alverca e Alhandra.

Talvez fosse cunhada em 1428 em memória do seu casamento

com I). Izabcl filha de D. Jaime II, Conde de Urgel
;
mas nào havendo

outras provas da sua existência nào podemos saber se será apócrifa ,

devendo-a com tudo descrever conforme a mesma noticia.

cr rORTET NOMEM MECM AD EXTERAS GENTES. BuStO do InfailtC O Scilhor

D. Pedro , com gorra na cabeça guarnecida de folhas de azinheiro,

e no pescoço um gorjal de folhos.

Ilev. PETRUS FORT. INPANS. ET IZABELA FILIA JAYMI COMIT CRGELI. Es-

cudo com as armas portuguezas á direita, e as de Aragào á es-

querda, corôa de louro servindo de timbre, e umas balanças pen-

dentes.

n. «lorge fin Conta. Cartioal.

I). Jorge da Costa, natural de Alpedrinha, nasceu em 1406. Seu
tio Reitor de Santo Eloy

, ]\Iestre da Senhora Infanta I). Catharina ,

filha de ElRei o Senhor I). Duarte, contribuiu para que esta Senhora o ad-

niiuisse na sua familia, dando-lhe varias igrejas, e pedisse a seu irmào



ElRei o Senhor D. AfTonso V, que o apresentasse no Deado de Lis-

Loa
,

niandando-o depois a Roma
,

occupando-o conslantemente em
negocios da maior importância, c ouvindo-o em seus conselhos.

Quando ElRei o Senhor I). Aflonso V se encontrou em Gibral-

tar, no anno de 1464, com D. Henri(jue IV de Castella, foi nas inàos

de D. Jorge, entào Bispo d’Evora, (jue juraram guardar os seus ajus-

tados contractos. IVomeado Arcebispo de Lisboa , renunciou esse lo-

gar em seu irmão também D. Jorge. i\a (pialidade de Embaixador em
Gastei la concluiu o ajuste dos casamentos que D. Henrique tencionava

fazer da Infanta D. Izahel sua irmã com o Senhor ,D. AlVonso V, e da

Princeza D. Joanna sua filha com o Principe o Senhor 1). João , ca-

samentos que SC não cfrectuaram.

Em 1476 sendo já Arcebispo de Braga, o Papa Sixto V o no-

meou Preshyteio Cardeal. Pouco alfeiçoado ao Principe o Senhor D.

João, depois da chegada de França do Senhor D. Aflonso V, se reti-

rou occultamente para Roma ,
resistindo sempre aos rogos de ElRei

o Senhor D. Manuel que o desejava consultar ouvindo os seus conse-

lhos, desculj)ando-se (jue o Papa o não consentia, até que fallccen em
Roma aos 19 de Setembro de 1508.

Manuel Severim de Faria
,
no elogio cjue lhe fez , donde ex-

Irahimos esta abreviada noticia, diz (jue possuia uma medalha com o

busto deste sabio e virtuoso Cardeal, cunhada cm Roma, que parece

foi destruida
,
assim como todas as suas medalhas ,

livraria , e manu-

scriptos, pelo incêndio do terremoto de 1 755, (|ue aniquilou o pala-

cio do Conde de Vimioso
,
que dizem ser essa familia que o herdou.

Não vimos nenhum exemplar desta medalha, e a descrevemos con-

forme se acha no mesmo elogio.

ccQRGRs cARDixALis poRTUGALEN.— Busto do Cardeal.

Rev.— THEOLOGiA.— Figura de uma mulher, com um anjo de frente

tendo na mão um livro, e com a outra apontando para o Ceo.

Senhora D. Ixahel fllha de KlRei o Senhor Dr Manuel.

A Senhora D. Izahel, Infanta de Portugal, filha de ElRei o Se-

nhor D. Manuel , e de sua segunda mulher a Senhora 1). Maria, nas-

ceu em Lishoa aos 24 de Outubro de 1503, casou com o Imperador

Carlos V de Alemanha, em 11 de Março de 1526; regeu a Hespa-



nlia por algum tempo durante a ausência do Imperador na guerra ;

e morreu em Toledo no primeiro de Maio de 1539. Jaz no Escurial.

IVa Hist. Gen. Tom. IV, Tab. CC, N.“ 2 , vem estampada uma me-
<lalha dedicada a esta Senhora , e cunhada fóra de Portugal

, sem de-

clarar por que motivo a lavraram.

MIMKRO 4 .

DIVA isAiíECLA AUGUSTA CARou V uxoR.— Busto da Impcratriz.

Rev.— MAS HARET ET süpèrat.— As trcs Graças com ramos de llores

nas màos, abraeando-se, e por baixo nos lados dois meninos em ac-

çào de colher as flores das màos das Graças.

Também se acha esta medalha nos seguintes escriptores :— .loào

Palacio, Tom. VII da obra — Aquila Augusta—Veneza 1 079.— Joan-

nis Jacob Luckii— Numismalum Elegantiorum quae diversi Imp. Re-

ges, Princeps, Comitês, Rcspublicae— Argentina, 1620, pag. 95.

NUMERO 5.

Outra medalha da mesma Senhora, igualmente gravada fóra de

Portugal.

izARELL v AUG cAROLi V IMP. UXOR.— f^igura da Impcrati iz , e nào tem

reverso.

Copiada da gravura que se acha na obra — De Vitis Imperato-

rum et Caesarum Romanorum etc.— Francofurti ad JMaenum 1615,

pag. 491, N." 504.

Konliora D. llritON, flllia fio ElRoi o Konhor D. .Uaiiuol.

A Senhora Infanta I). Brites, filha de ElRei o Senhor D. Manuel

e da sua segunda mulher a Rainha Senhora D. Maria, nasceu em Lis-

boa a 31 de Dezembro de 150i, casou com Carlos III Duque de Sa-

boia em 29 de Setembro de 1521, e morreu em Niza a 8 de .lanciro

de 1538. .laz na cathedral de Turin.

Na Historia Genealógica de Saboia por Guichenou, se aeba uma
medalha dedicada a esta Senhora, e cunhada depois do seu fallecimento

em 1554, como encontrámos descripto por D. Antonio Caetano de

Sousa na Hist. Gen. da Casa Real Portugueza, Tom. IV, Tab. CC, N.® 3.



M’MERO 6.

BEAIRIX DtCCISSA SABAUDIAE LUSITAMAE REGIS FILIA. BuSlO cla infanta

voltado para a esquerda, e no campo em frente do rosto= I H S =, e

por detraz do rosto= M A= '

Rev.—Esphera celeste, e no zodíaco eni abreviatura

—

S. II. I D. II. S—
e na orla— salcti patri.e et ad perpetuam memoriam an sal. 1554.

—

A Rninha Monhora D. lieonor, terooira miillior dc ElRoi o Kenhor
D. Manuel.

A Senhora D. Leonor Archiduqueza d’Austria, e terceira mulher

de ElRei o Senhor D. Manuel, era filha dcFilippel deCaslella, o For-

moso, filho de Maximiliano I, Imperador d’Auslria, e de D. Joanna a

Louca, Rainha herdeira de Hespanha como (ilha dos Reis D. Fernando

II oCalliolico, Rei de Aragào, e D. Isabel I, Rainha deCaslella eLcào.

A Senhora D. Leonor nasceu em Lovaine a 15 de Novembro de

1498, casou com ElRei o Senhor D. Manuel em 24 de Novembro de

1518, e morreu em Talaveruela a 25 de Fevereiro de 1558. Jaz no

Escurial.

Deste .consorcio houve uma unica filha a Infanta Senhora D. Maria,

(|ue morreu solteira, e foi fundadora do convento e hosjiilal de Nossa

Senhora da Luz junto a Lisboa. >

Foi-lhe dedicada uma medalha que se acha descripla por .íoào

Palacio, Tomo VH da sua obra intitulada— Aquila Augusta— impressa

em Veneza em 1G79, como consta da Hist. Gen. da Casa Real Por-

tugueza. Tom. IV,Tah. CC, N.“ 1 — aonde vem descripta e estampada.

NI MERO 7.

LEONORA REG PORTUG. ET FRAXC. EMAXUELI ET FRAXC. REG. FigUia da Rai-

nha empunhando na mão direita uma vara e na esquerda um globo

tripartido com duas fachas e uma cruz em cima.

Rev.— ms SUFFULTA— Uma oliveira sobre terreno, o mar, o horizonte

com o sol saindo por detraz da oliveira, e á direita o estreito de

Gibraltar.



A Ralnlia Kentaora D. Catliarina, mullier dc ElRci o Koiitaor
». doão III.

A Senhora D. Calharina filha de D. Filippe I de Castella, nasceu

cm Torquemada a 24 de Janeiro de 1507, casou em 4 de Fevereiro

de 1525 com ElRei o Senhor D. João III de Portugal, e falleceu em
I.ishoa a 12 de Fevereiro de 1578. Jaz no convento de Belem.

João Palacio na sua ohra impressa em Veneza 1 679, no Tomo VII

se acha uma medalha dedicada a esta Senhora, ((ue igualmentc está

estampada na Ilist. Gen. Tom. IV, Tah. DD, N.” I

.

NUMERO 8.

CATHARIKA REG. PORTU. JOANN. III. UX. PHIUPPI. HISP. REG. FILIA. FigUra

da Rainha empunhando o sceptro.

Rcv.— PüR CHE MI ADOMBRE.— .0 sol saiiido das nuvens.

A Princoza Menliora n. «loaiina, mãe dc ElRei o ^cnlior
11. KcbaMtião.

A Senhora D. Joanna (ilha do Imperador D. Carlos V, nasceu

em 23 de Junho de 1535, casou com o Príncipe o Senhor D. João,

filho de ElRei o Senhor D. João III, em 1 1 de Janeiro de 1552.

Foi mãe de ElRei o Senhor D. Sebastião, qne nasceu em 20 de

Janeiro de 155í, depois da morte de seu pae. Falleceu a Senhora D.

Joanna no Escurial aos 7 de Setembro de 1573. Jaz no convento das

Descalças de Madrid, de que foi fundadora.

No Tomo VII da obra de João Palacio, impressa em Veneza 1679,

se acha gravada uma medalha dedicada a esta Senhora, e foi depois

copiada na Ilist. Gen. da Casa Real, Tom. IV, Tah. DD, N.“ 2, da qual

nos servimos.

NUMERO 9.

JOAKJfA PORTUG. REGIN. JOANTÜ. VXOR. CAROU V. FIL. BuStO da PrinCCZa.

Rev.— SPLENDOR VAKESCENS.— Vcla acccsa e posta em um castiçal, por

cima nuvens, e entre ellas apparecem cabeças dos ventos a sopra-

rem.



FlRei o Mcnhor D. Kebantião

0 Senhor D. Sebastião, neto de ElRei o Senhor D. João ÍII, nas-

ceu em Lisboa aos 20 de Janeiro de 1554, íilho posthumo do Prineipe

o Senhor D. João, que havia fallecido em 2 de Janeiro do mesmo an-

uo, e da Princeza a Senhora 1). Joanna, fdha do Imperador d’Austria

1). (Carlos V. Fallecendo o Senlior D. João III em 1 1 de Junho de 1557,

foi o Senhor D. Sebastião acclamado Rei, ficando debaixo da tutela

de sua avó paterna a Senhora D. Catharina, que regeu o reino, entre-

gando o governo em 1562 ao Cardeal Infante o Senhor D. Henrique,

até (jue ElRei, no dia 20 de Janeiro de 1568, delle tomou posse, por

Iiaver completado a edade de 1 4 annos na conformidade das leis do reino.

Mostrando-se sempre intrépido e destemido, e nalura Imente en-

thusiasmado com as continuadas victorias alcançadas pelos portugue-

zes na índia, ou persuadido pelos seus máos conselheiros e adulado-

res, julgou que poderia sujeitar da mesma fórma as praças africanas,

não conhecendo (jue as suas indisciplinadas tropas não subjugavam os

guerreiros mouros como os seus bons soldados venciam os fracos indios.

Fez a primeira tentativa em Tanger e Ceuta, no anuo de 157 4,

com mil ‘soldados decavallaria e quinhentos de infanteria, e dando va-

rias correrias aos mouros, se retirou com maior vontade de os tor-

nar a acommetter.

Expulso Muley Maluco do throno de Marrocos por seu sobrinho

Muley Mahamet, veio pedir soccorro ao Senhor D. Sebastião, prome-

tendo-lhe vassallagcm; e ElRei não annuindo aos prudentes conselhos

de alguns fidalgos antigos, edo seu segundo tio paterno o Cardeal In-

fante o Senhor D. Henrique, c do seu tio matei no D. Filippe II de Cas-

tella, com quem fallou poucos dias antes da sua jornada, desejando-o

persuadir a não se aventurar a tão arriscada einpreza, formou um exer-

cito de desoito mil homens, composto de portuguezes e estrangeiros

pouco exercitados, acom[)anhando pcssoalmente tão pouca gente para

atacar um exercito de cento ecincoenta mil mouros, [)ela maior parte

de cavallaria. Seguiu-se a desastrosa batalha no campo de Alcácer Qui-

vir, em 4 de Agosto de 1578, aonde ElRei desappareceu, derrotado

todo o seu exercito, mortos mais de cem fidalgos, e alguns oitenta pri-

sioneiros nos custaram depois c|uatroccntos mil cruzados pelo seu res-

gate, ficando o reino entregue á cobiça dos pretendentes, attendendo á

avançada idade de 66 annos do Cardeal o Senhor D. Henriíjue herdeiro

da coroa e sem descendentes.

2
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Joannis Jacobi Luchii, na sua obra— Sylloge Numismatum ele-

gantiorum quae diversi Imp. Reges, Príncipes, Comiies, Respublicae

diversas ab causas ab anno 1500 ad annum usque 1600— impressa

em 1620, lem a pag. 270, esta medalha do Senlior D. Sebastiào.

.MIMERO 10.

SEBASTIANUS D. G. REX POKTÜGALIAE ARABIAE IXDIAE ET AFRICAE ANNO AETATIS

XVI.— Figura de face do Senhor L). Sebastiào, com a mào esquerda

sobre o peito, e na direita uma bolsa, ao lado a esphera e um
livro.

Rev.— SERENA CELSA FAVENT.— Uma conclia bibalve, com o compe-

tente animal, nadando sobre o mar, e no campo a lua e sele estrellas.

Desde o Senhor D. Afibnso III, que alguns dos nossos Pveis tive-

ram por emprezas certas figuras allegoricas, e o Senhor D. Sebastiào

tinha umas estrellas de cinco pontos com a legenda— celsa serena

FAVENT— e por isso esta medalha contém a mesma legenda.

Monlior D. Antonio, l*rior do Crato.

O Senhor D. Antonio, Prior do Crato, filho do Senhor Infante D.

Luiz, e neto de ElRei o Senhor D. Manuel, sendo um dos pretenden-

tes á coroa do reino de Portugal, por fallecimento de seu tio Cardeal

ElRei o Senhor D. Henrique, tinha a seu favor o povo e alguns fi-

dalgos que o acclamaram Rei de Portugal na villa de Santarém aos

19 de Junho, e depois em Lisboa aos 24 de Junho de 1580.

Remettendo Cartas Regias ás camaras do reino para mandarem
os seus representantes ás Cortes que tencionava celebrar em Lisboa

no dia 20 de Julho, parece que os membros da nobreza nào compa-

receram, nem as camaras todas o reconheceram, talvez receando o grande

poder de D. Filippe II de Hespanha, e nào pela duvida do Senhor D.

Antonio ser filho legitimo do Sr. Infante D. Luiz, e de Violante (jo-

mes, cujo casamento de seu pae se nào pôde provar.

Derrotado jielo exercito de Filippe II, junto á ponte de Alcan-

tara, em 26 de Agosto de 1580, saiu de Portugal e se foi fortificar

na ilha Terceira
; e obtendo promessas e auxilios de alguns Sobera-

nos, estes conhecendo a inutilidade de similhante alliança o abando-

naram, indo cntào para Paris aonde falleceu aos 26 de Agosto de 1595.

Achamos uma medalha com o busto em face do Senhor D. An-
tonio, estampada a pag. 287, do— Sylloge Numismatum elegantioium



quae diversi Imp. Reges, Príncipes, Comitês, Respublicae diversas ab

causas ab anno 1500 ad annutn usque 1600 . . . Joannis Jacoh Luchii.

NUMERO 11.

ANTONius I. D. G. REx FORT. ET ALGARBiAE— Busto dc íacc, c nào icm Fcverso.

OeMagKravo polo dowarato feito em imanta Kngracia
no anno de 1030.

Na tempestuosa noite de 15 para 16 de Janeiro de 1630 arrom-

baram a porta doSacrario da Parochial Igreja de Santa Engracla, usur-

pando as Sagradas í^órmulas.

Nào se podendo descobrir os executores deste atrevido sacrilégio,

unicamente se achou, por indicios, um Simào Pires Solis, (jue foi in-

justamente condemnado a màos cortadas e ser (pieimado vivo, sentença

que se executou.

Formaram entào uma irmandade de cem fidalgos com o nome
dc Escravos do Santíssimo Sacramento, servindo-o e festejando-o to-

dos os annos nos dias 16, 17, e 1 8 de Janeiro na capella Real, a que

assistia ElRei.

Determinou a fidalguia de Lisboa fazer nesse mesmo sitio uma
nova igreja, a ({iial depois de estar quasl acabada padeceu fatal ruina,

começando-se outra em 1682 (jue se nào finalisou
;
o ([ue tudo se acha

circumstanciadamente explicado no Mappa de Portugal, do padre Joào

Baptista de Castro, ediçào em quarto. Tomo 3.°, pag. 270.

Continuou esta irmandade a festejar estes ires dias, e hoje só-

mente se faz a commemoraçào, estando o Sagrado Lausperenne na igreja

das freiras de Santa Clara.

Quando os irinàos assistiam a esta festa do desaggravo trazia cada

um delles uma medalha pendente com fita escarlate.

NUMERO 12.

Itíedalha de cobre dourado, representando o Sacrario arrombado,

uma costodia com o Santissimo Sacramento, e vários anjos.

R.everso—
BEMDITO

E LOUVADO SE-

JA O SAXTISSl-

MO SACRAM-

ENTO.

Existe na colleccào do Senhor F. de Paula Ferreira da Costa.

2 «
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o» liollaiiflezofi no Brazil« no anno de IG30.

A companhia holiandeza da índia Occidental, depois da tomada

de Olinda no Brazil, ajuntou ás suas conquistas a ilha de Tamaraca, o

caho de Santo Agostinho, e a capitania de Parahiba.

O Conde Mauricio deNassau, eleito pela companhia para seu Ge-

neral naquelle paiz, se tornou memorável no anno de 1G37, pela der-

rota de ires mil hespanhoes, e a tomada do forte Pavason, fazendo

depois sair de Pernambuco uma esíjuadra de nove embarcações, de-

baixo do cominando do Coronel Hanskin, e munida com mil e duzen-

• tos soldados, tomou o castello de Sào Jorge da ]\Iina na Guine, uma
das melhores praças que ElKei I). Filippe'de Hespanha possuia na costa

d’Africa, aonde se encontraram quarenta e (}ualro peças d’artilheria.

üs Almirantes Henrique Lonk e Joào Cornelisse Lichlhart, com
os Coronéis Diderik van Waardenhurg, JoàoGyzcling, Sigismundo van

Schuppen, e Servaas Karpenlicr, tiveram grande parle nas conquistas

dos hollandezes no Brazil. O C.oronel Christovão Artichcwski patenteou

alli o seu valor, tomando o forte Larrayal, aonde loi ferido batendo

os seus contrários jierto do Porto Calvo.

Os seus serviços foram tào apr-cciados pela companhia, que lhe

mandou cunhar uma medalha em testemunho do seu merecimento e

valor, a ([ual se encontra estampada a pag. 152 e 153, figura 63 da

obra de Bisot— Medalische Historie der llepuldyk van Holland.

NUMERO 13.

Tropheo coroado, c por baixo as armas portuguezas.

Reverso—
IIEROI

r.ENERIS. XOBILITATE

ARMORCM. ET LITTERARCM

SCIEMIA. LOXGE. PRESTÃTISMO

CHRISTOPII. ABARTISCHAf

. ARCIS SZEWSKI. RERUS. IX. BRASÍLIA

PERTRIEXM. PRCDExflSS. FORTISS.

FOELICISS. GEXTIS.

SOCIETAS. AMERICANA.

SCAE GRATITCDINIS. ET. IPSlUS

FORTITUDIMS. AC FIDEI.

HOC. MONCM. ESSE VOI.CIT.

A. CIITI 1637.



A estampa do livro donde se copiou esta medalha tem o esciuto

das armas portuguezas com o defeito, dos castellos em campo azul,

devendo ser em campo encarnado.

KlKei o ^onlior n. João IV* cm 16 11.

Opprimidos os portuguezes pelo espaço de sessenta annos, com
os governos dos Hlippes II, III, e IV de Ilespanha, uns quarenta con-

jurados sem nenhum auxilio se reuniram em Lisboa no Terreiro do
Paço, no primeiro de Dezembro de 1640, mataram Miguel de Vas-

concellos Secretario d’Eslado da Duqueza deMantua, entào Governa-
dora de Portugal, e logo acclamaram por seu legitimo liei ao Senhor
I). Joào Duque de Bragança, com o titulo de I). João IV; acclama-

çào seguida em tedo o reino pela aversão ([ue os povos conservavam

áquelle governo, e foi depois Elllei coroado com todas as solem nida-

des em 1 5 de Dezembro do mesmo anno.

Na Historia Genealógica da Casa Real, Tom. IV, Tab. DD, N.°3,

se acha gravada uma medalha de ouro do Senhor D. Joào IV, ([uese

encontra descripta na obia de Joào Palacio, Tomo VIll, impressa cm
Veneza em 1679.

NUMERO 14.

JOAxxEs. iiii. D. G. p.Ex PORTLG. 1641.— Busto do Rei.

Rev.— vici MEA FATA süPERSTEs.— Aguia voando sobre uma pyra com
fogo.

^'ONKa íMciiliorn da Conceição Padroeira do reino ile Portugal.

Nas Còrtes celebradas em Lisboa no anno de 1646 , declarou o

Senhor D. Joào IV, que tomava a Virgem Nossa Senhora da Con-

ceição por Padroeira do reino de Portugal, promettendo-lhe em seu

nome e dos seus successores
,

o tributo annual de 50 cruzados de

ouro. Ordenou que os estudantes na Universidade de Coimbra, an-

tes de tomarem algum gráo, jurassem defender a Immaculada Con-

ceição da Mài de Deos. Consta do registo da casa da moeda de Lisboa

do L. 1, a pag. 256 v., que Antonio Pvoutier foi mandado vir de

França, trazendo um engenho para lavrar umas medalhas de ouro de

22 quilates, com o péso de 12 oitavas, e outras similhantes, mas de

piala, com o peso de uma onça, dedicadas a Nossa Senhora da Con-

ceição, as quaes foram depois admittidas por lei como moedas corren-

tes
;

as de ouro por 12000 réis, e as de prata por 600 réis.

Estas medalhas são excessivamente raras , c as que temos visto
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cunhadas sào as reproduzidas na casa da moeda de Lisboa no tempo

do Senhor D. Pedro II , e vem estampadas na Historia Genealógica

da Casa Real, Tom. IV, Taboa EE, Fig. 1.

NUMERO 15.

JOANMES nu
,

D. G. PORTÜGALUE ET ALGARBIAE REX. CrUZ da Ordeni

de Christo, e no centro as armas portuguezas.

Rev.— TUTEI.ARIS REGNi.— Imagem de Nossa Senhora da Conceição

sobre o globo e a meia lua
, com a data de 1648 , e nos lados o

sol , o espelho, o horto, a casa de ouro, a fonte sellada, e arca do

santuario.

Ordem militar de noHwa Síenliora da Conceição.

Pelo Alvará datado do Rio de Janeiro aos 1 0 de Setembro de

1819 ordenou o Senhor D. Joào VI, que sendo muito frequentes os

conhecidos benefícios que a nação portugueza recebeu sempre do Pa-

trocinio da Santissima Virgem da Conceição cm todas as épocas ar-

riscadas da monarehia, de tal maneira que o Senhor D. João IV por

Decreto de 24, e Carta Regia de 25 de Março de 1646, se lhe con-

stituiu feudatario, e a fez jurar Padroeira do Reino, continuando com
a mesma devoção o Senhor 1). Pedro II, que em 1694 confirmou a

" confraria dos Escravos de Nossa Senhora da Conceição, erecta na igre-

ja de Villa Viçosa, e o Senhor D. Joào V, por Carta Regia de 12

de Novembro de 1717, mandou celebrar a mesma festividade com
toda a pompa

; e o Senhor D. Pedro III ,
engrandeceu a real ca-

pella (la Conceição no palacio da Bemposta , (jue tinha sido erecta

pela Senhora I). Catharina Rainha da Grã Bretanha, quando se re-

colheu a Portugal; e a Rainha a Senhora D. Maria I em 1751 se

alistou na referida confraria dos Escravos da Conceição , havendo-se

igualmentc alistado na mesma o Senhor D. João VI ,
então Principe,

no anno de 1769; resolvendo-se ultimamente no dia da sua co-

roação
,
por Decreto datado do Rio de Janeiro de 6 de Fevereiro de

1818, a crear a nova ordem militar da Conceição, cujos estatutos e

desenhos das medalhas de condecorações se acham juntas no citado

Alvará de 10 de de Setembro de 1819.
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ElRci o Kenhor D. AIToiimo VI, em 1G50.

Fallecendü o Senhor D. Joào IV no anno de 1G5(), foi o Senhor
J3. Aífonsó M, seu filho primogênito, acclamado Rei, íicando debaixo
da tutela de sua mài a Rainha Senhora D. Luiza

, até 23 de Junlio
de 1662, em que tomou posse do governo, contando 19 annos de
idade, porque tinha nascido cm 21 de Agosto de 1643.

iVa Historia Genealógica da Casa Real Portugucza, Tom. IV, Tah.
EL, i\. 2, se acha estampada uma medalha lavrada no tempo da me-
noridade deste Rei, scin sabermos o motivo nem o sitio aonde foi cu-
nhada, e delia trata o Bouch no seu prospecto. *

^U-MERO 16 .

ALPHO.NScs. VI. BEx PORTCG.— Rctrato do Rei.

Rev.— iN Hoc siGiNO vixGES, 1659.— Escudo das armas portuguezas.

o Konhor l>. Podro. Prínripc Reconto, em 10^9.

O Senhor I). Pedro, Principe Regente do reino de Portugal, no
impedimento de seu irmão ElRei o Senhor I). Aífonso VI , mandou
cunhar uma medallia de ouro, no anno de 1682, quando ajustou o

casamento de sua íilha primogênita e herdeira da coròa
, a Princeza

Senhora I). Izabel
, com Victor Arnadeo Duque de Sahoia. Mudando

o Duque de tenção se não concluiu este casamento
;
e fallecendo em 27

de Dezembro de 1683 a Senhora D. Maria Francisca Izabel de Sahoia,

primeira mulher do Senhor D. Pedro, passou este a segundas núpcias,

em 11 de Agosto de 1687, com a Senhora D. Maria Sofia de Neo-

bourg , de quem teve quatro filhos e uma filha
;
fallecendo depois a

sua primeira filha a Senhora D. Izahel, em 21 de Outubro de 1690,

tendo nascido em 6 de Janeiro de 1669.

Esta medalha se acha descripta nos elogios dos Reis de Portu-

gal
,
por Antonio Pereira de Figueiredo, impressos em Lisboa 1685,

pag. 221, e igualmente descripta e estampada, na Historia Gcncalo-'

gica da Oisa Real, Tom. IV, Tab. EE, N.® 3.



NOVEMBRO 17.

PETRUS I>. G. PORTUGALUE ET ALGARBIAE PRIiNC. BuslO do Prilicipc.

Kev.— 1 .\ Hoc SIGNO VINGES. RESPiciAM Ef viDEBO. — Escudo das armas

portugiiezas no centro da cruz da ordem de Glirlsto.

Virnos esta medalha de ouro, com o peso de 14 oitavas e (>(>

gràos , na collecçào do Cônsul de França Mr. Caesar Famin , (jue 1'oi

para S. I*etersbourg em 1850, e hoje se acha alli na ri(*a coliecçào

da Ermitage Imperial.

Sobre a raridade das tres medalhas
, dos Senhores D. Joào IV\

1). Aflonso VI e I). Pedro II, copiaremos o que se acha impresso no

prospecto feito [lelo Bouch em 17 95.

. . . . « Alli (em Inglaterra) é (jue um ourives irlandez, Daniel Co-

«ningham, já fallecido, fez passar as medalhas portuguezas summa-
n mente raras dos Senhores Reis D. Joào IV, I). Affonso VI e D. Pe-

«dro II, cujos exemplares debalde nos cansariamos para os acharmos

«hoje em Lisboa, pois que as dos referidos Monarchfis provém da mo-
«hilia do defunto Marquez de Abrautes Rodrigo Annes de Sá »

A Koiiliora l>. Calliariíia. Rainlia da Urã llrotaiilia.

A Senhora I). Catharina Infanta de Portugal, e íillia do Senhor

1). .loào IV, nasceu em Villa Viçosa em 25 de Novembro de 1038 ,

casou em 18 de Maio de 1061 com D, Carlos II, Rei da Grà Bre-

tanha, e enviuvou aos 10 de Fevereiro de 1085, tornando para Por-

tugal aos 20 de .laneiro de 1093. Seu irmào o Senhor D. Pedro II,

quando foi á campanha na provincia da Beira , desde 28 de Maio de

1704 , até 17 de Novembro do mesmo anno, entregou á Senhora I).

Catharina o governo do reino, a (jual novamente o governou (juando

ElRei seu irmào adoeceu até (jue se restabeleceu. Falleceu a Senhora

D. Catharina em Lisboa a 31 de Dezembro de 1 7 05.

Publicamos quatro medalhas desta Senhora, que se acham estam-

padas na Historia Genealógica da Casa Real Portugueza, no Tom. IV,

Tab. FF, N.°’ 1,2, 3, 4, dizendo que se acham igualmente estam-

padas na obra— Numismata J. Discoursse of Medals, by J. Eveling,

Esq. S. R. S. ,
London, 1097.
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NU3IER0 18.

CATHARINA D. G. MAG. liKI. FRAA. ET HIB. REGINA BuStO clil Rainlia.

Rev.— PIETATE INSIGNIS. — Estatiia de Santa Catharina
,
com os ins-

trumentos do seu martyrio, e a palma do seu triuinpho.

MTMERO 19.

CAROLUS ET CATHARINA RKx ET REG.— Bustos de I). Carlos II e da Raiiilia.

Rev.— DiFFusus IN ORBE BRiTANicus, 1670.— Globo terrcstrc.

NUMERO 20.

CAROLUS II D. G. MAG. BRIT. FRAN. ET HIB. REN. BuStO (lo Rei.

Rev. CATHER. D. G. MAG. BlUT. FRAN. ET HIB. REGINA. BustO da Railllia.

NUMERO 21.

PIETATE INSIGNIS— Estatua de Santa Catharina, com os instumentos do
seu martyrio, e palma do seu triumplio.

Rev.— província connach.— Genio de Provincia tocando o clarim, e

tendo na mào escjuerda um ramo de louro.

RlRoí O Noiilior D. Pofiro II na Ciramlo Allianra.

O Senhor D. Pedro II de Portugal conservou tào grande ami-

zade com D. Carlos II de Hesjianha, depois de concluida a paz, que

lhe mandou uma esquadra para lhe deíbndcr a praça de Orào
,
que

os mouros lhe sitiavam. Fallecendo D. Carlos II em o primeiro de

Novembro de 1700, e tendo declarado em testamento a D. Filippe Du-

que de Anjou por seu herdeiro, ficou o Senhor I). Pedro receioso que

succedesse naquella coroa algum dos Principes da casa de Bourbon

ou de Áustria, herdando os direitos de D. Filippe II ; receio bem funda-

do, porejue I). Filippe Duque de Anjou, e neto deLuizXlV, sendo en-

tào acclamado Rei de Hespanba , com o titulo de D. Filippe V, fez

lavrar o escudo das suas armas com as portuguezas juntas ás hespa-

nholas. Convieram depois estes dois Monarebas
,
em 15 de .íunbo de

1701, em ractificar os antigos tratados de paz, garantindo-se o tes-

tamento de D. Carlos II.

Por novos motivos de desintelligencia entrou o Senhor D. Pe-

3
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dro II no tratado da Grande yiUiatiça da guerra da successão , cele-

brado em 16 de Maio de 1703
,
pelo qual o Imperador de Áustria,

e os Keis de Portugal, Inglaterra, a Hollanda, e o Duque deSaboia, se

uniram contra os Reis de França e Mespanba
, estabelecendo-se

, (jue

seria Rei de Hcspanha o Arcbiduque Carlos, filho segundo do Impe-

rador Leopoldo. Este novo pretendente da coroa entrou em Lisboa aos

7 de Mareo de 1704, tomando o titulo dc D. Carlos III, acompa-

nhado de oito mil inglezes
;
e formando-se um exercito alliado de 40000

homens, foram as tropas inglezas com mandadas por Lord Galway, (jue

teve o titulo de Marquez de Ruvignes, mandado a Portugal para succe-

der no com mando a Mr. Schonenburg
, as hollandezas pelo General

Fayel, e as portuguezas pelo Manjuez das Minas. D. Carlos III foi ac-

clamado na corte de Madrid no anno de 17 06, motivando esta des-

astrosa allianea grande perda de soldados portuguezes, acabando por

íim
,

e cedendo ás suas pretenções , depois de longa guerra , íinalisa-

da pelo tratado de Utreclit de 6 de Fevereiro de 1715.

Aa collecçào publicada pelo Roucb se acha uma medalha repre-

sentando I). Carlos Arcbidinjue d’Austria embarcando em Hollanda pa-

ra Portugal.

AUMERO 22.

PAKCEFxEs sclUEOTis ET DEiiELiARE scPERiíOS.— Globo tcrrcste collocado llO

mar entre navios, com a legenda— hisp. lusit.— e em cima uma
aguia com um ramo de oliveira no bico, segurando com o pe di-

reito a cornucopia d’abundancia, e <;om o csciuerdo uma espada.

Ao exergo— cioioccin.

Rev. FELICI ADVEMLI

CAFxOU III

1I1SPA.MAIU’M HEiaS

,
geUM PROFECTIONEM MARITIMAM

ET IIATAVIAE. ORIS. DEI AUSPICE

ET VEMTS. SECUNDIS. SCSCIPERET. IN

I.CSITAMAM. VT. DEBITCM. SIRI

SOI.ICM HISPAMAE FOEDERATORCM

ARMIS. AC. COXCII.IIS ADIUTCS

VIRTCTE. DCCE AC VITRICE

JISTICIA. SIRI. VIXDICARKT

AUgUE PROFLICATÜ HOSTE

ROMS AVIRUS

COXSCEXDF.RET



Outra medalha quadrada de prata existe na nossa collecçào, que
parece servia de condecoração, a qual devemos á henevolencia do Sr.
Conselheiro d 'Estado B. de Koehne.

iNUxMERO 2,1.

MIT. r.OTT DYRCH M.O.G.VND..L.

WIRDS DA VND.

TEN WIEDER HELL.

Esta inscripcào aleman diz o seguinte— Com Deus por Marf-
borough , Ouvcrkerhe

, GaUwat/ , e Lcake^ a claridade torna a appa-
recer em muitos togares. O sol coroado, e tres d inerentes coroas ao re-

dor.

Rev. BARCELONA UBERATA A. 1 70() 1 2 MAI ECLICSIS SOLIS. Poi*

haixo o sol eclipsado.

Xos lados MADRITÜM OCCUP. M. MAI.

BARBANTIA OCCUP. M. MAI.

Por haixo— TiRLEMONT CLADES— M. MAI.

—

Trcs (lorcs n’um ramo, e a

legenda— cen—
Pesa este exemplar 4 oit. e 5 gràos.

nednllin (lodioafln ao Koiilior O. Poilro II.

O Sr. Conselheiro d‘Estado B. de Koehne, teve a hondade de nos

communicar
,
que o celehrc Werinuth fez gravar pelo gravador Gil,

uma serie de pequenas medalhas de prata, do diâmetro de 18 milli-

metros, do Imperador d’ Áustria, os sete Eleitores, D. Carlos II de Hes-

panha, e do Sr. D. Pedro II, Rei de Portugal.

PETRUS II. D. G. PORTUGAL REX. BuStO do Rci.

Rev.— sic. SE. NovissE. JuvABiT.— O sol, e um gloho entre nuvens.

Ilodaiiiaw rommeniorativaw da» paxo« rolobradaK oiii iiom

aiinoM dc 1913. c 1915.

O Conde da Riheira Grande mandou fazer umas medalhas , dc

que se cunharam mais de duzentas de ouro, com o peso e valor nes-

se tempo de quasi seis mil réis cada uma, e mil de prata, tendo cada

uma de peso quasi tresentos réis , e outras muitas de cohre e de la-

tào ;
as quaes lançava pelo caminho ao numeroso concurso de povo

quando fez a sua apparatosa entrada puhlica na cidade de Paris, co-

3 *
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mo Embaixador extraordinário, pela paz celebrada entre ElRei de Por-

tugal o Senbor D. Joào V, e Luiz XIV, l\ei de Franca
, c assignada

em Utrecht aos 1 1 de Abril de 1713; como se acba circumstancia-

damentc descriplo por Ignacio Barbosa Machado, em um folheto ano-

n^^mo—Noticia da entrada publica que fez em Paris, em 18 de Agos-

to de 1715, o Ex.'”*’ Sr. D. Luiz Manuel da Gamara, Conde da Ri-

beira Grande, impresso em Lisboa 171 G.

' NUMERO 24.

JOA^^•ES V. D. G. PORTUGALIAE REX. BuStO do Rci.

No exergo— mdccxv.

Rcv.— xECTiT ET FiRMAT.— Uma olivcira com tres ramos unidos na

jiarte superior, duas coroas eníiadas nos ramos, designando as co-

roas dos Reis de Portugal e de França que celebraram a paz.

No exergo— pax trajectensis.

Estampada na Hist. Gen.' da Casa Real Portugueza , Tomo IV,

Tab. GG , N.” 4, e descripta no Elogio fúnebre e bistorico de ElRei

o Senhor D. Joào V, por Francisco Xavier da Silva, imj)resso em Lis-

coa no anno de 1750.

Outra medalha mandada cunhar pelo mesmo Conde da Ribeira,

allusiva á paz assignada em Utrecht aos G de Fevereiro de 1715, en-

tre os Reis de Portugal e Hespanba ,
medalha ([ue se acba na collec-

çào de Boucb, e nunca vimos o original.

NUMERO 25.

LLDovicus DA CAMARA COMES DA RIBEIRA.— Escudo das armas do Conde
da Ribeira.

Rev.— DXDE Mixus RERis.— Cota d armas com um ramo de oliveira.

No exergo— pax. lusit hisp.

1715.

O Sr. Pieter Ollo vau der Cbijs, Professor da Universidade de Ley-
de, e Director do seu Gabinete Numismático, Socio correspondente es-

trangeiro da Academia Real dasSciencias de Lisboa, leve a bondade de
nos communicar os desenhos de duas medalhas allnsivas á paz celebra-

da cm Utrecht no anno de 1713, e os recebemos pela intervenção

do nosso particular amigo o Sr. Commendador Gaspar Joào Pilaer,

(7onsul Geral dos Paizes Baixos em Portugal.



NUMERO .26.

PAX ADES.— Casa da Carnara de Ulrecht aonde se concluiu a paz. Fi-

gura da Paz entre nuvens, com o corno da abundancia, um ramo
de oliveira, e os cidadãos recebcndo-a com os braços abertos.

i\o exergo— trajecti ad rhencm pax.

FACTA EST. XI. APRIUS.

MDCCXlll.

Rev. FAC DEUS AETERNOS PACEM PAISQUE MINISTROS. I)C UlU lado U 1Í-

gura da Grã Bretanha, com um gcnio, e o escudo das suas armas,

pegando em uma coroa de oliveira superior a seis coroas colloca-

das em um altar; do outro lado a figura da Europa com um tou-

ro
, c a luz do ceo resplandecendo nestas coroas. Junto a este al-

tar se acham os escudos das armas de França, Portugal, Prússia,

Estados Unidos, Holianda, e Saboia.

i\o exergo— nicolao ciievalier clm

PRIVILEGIO.

NUMERO 27.

Jeton para uso dos membros da Assemblea Nacional do Langue-

doc, em 1714.

LUDovicus MAGNus REx.— Busto dc Luiz XIV, Rei de França.

No exergo— comitia occitaniae.

1714.

Rev.— CUM AXG. (lis) BAT. (avis) SAB. (audis.) PRUSS. (icis.) ET LUSIT. (anis.)

No campo da medalha uma coroa de oliveira , e no centro a le-

genda

PAGE

INITA

1713.

.Hiinifirenria *lc ElRei o Senhor II, JIoüo %» 1916.

O abridor sueco appellidado Rog, homem celebre pelos seus gran-

des talentos, gravou em Paris, no anno de 1716, uma medalha de-

dicada á munificência de ElRei o Senhor D. João V, como consta do

prospecto da collecçào publicada por Bouch, aonde declara que o úni-

co exemplar então conhecido existia no gabinete do Bispo de Beja.
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NLMERO 28.

JOA>^(ES. V. D. G. PORTUGAI. ET ALG. REX. Buslo (lo llci COrOado de loUFO.

No exergo— rog. fec.

Rev.— ET EATET. ET i.üCET.— O sol entre nuvens, e |>or baixo um globo,

No exergo— 171b.

ElRoi o Keiilior l>. João V MO<*rorren«lo o Ponliflro na stierra
contra ok turcoM cm 1919.

No Elogio íunebre do Senhor 13. .loào V, cscripto e publicado por

Francisco Xavier da Silva, a pag. 228, consta ((ue se lavraram duas

medalhas, a primeira de prata, na occasiào em que o Senhor D. Joao V
mandou a sua esquadra ao Levante em soccorro da Igreja contra o

poder otliomano, (jue pretendia invadir a ilha dcCorfu, a qual se acha

estampada na Hist, Gen. Tom. IV, Tab. GG, N." 2; e a segunda cu-

idiada em Roma depois de alcançada a victoria sobre os turcos, que

também está estampada na mesma Ilist. Gen. Tom. I\\ Tab. GG,
N.° 3.

NUMERO 29.

JOAXXES. V. LUSITAXORUM RF.X. BuSlO do Rci.

No exergo— a maxgix f.

—

Rev.— OB. URREM SERVATAM.— Lcgcnda no centro de uma coroa de

carvalhos, e na orla a seguinte legenda em dois circulos.— pugna.

LACON. SINU. PüGNATA. TURCAR. CLASSE. A. LUSITANOR. BELL. NAVIB. FUGATA.

ROMANOR. VENET. THUSCOR. MILITENTIUMQ. TRIREMIBUS. TUTIS.

No exergo— anno mdccxvii—
NUMERO 30.

JOANNES. V. REX PORTUG. ET ALGARB, BuStO do RoÍ.

Rev. — yuA data porta juvat.— Uma nau portuguesa á vela, passando

entre as columnas do estreito de Gibraltar.—
' No exergo— fusis. fugatisque. TURas. lusit. classis subsid ad taenarum.

p. (portum)— 1717.



Tom pio do Manto Anlonio om Hafra, cm líl».

ElRei o Senhor D. João V, e a sua augusta esposa a Rainha,
tendo casado em 1 708, íizeram no anno de 1711, o voto de fundar
um convento a Santo Antonio, somente para treze frades da provin-
da d’Arrahida, se Deus lhe desse successào. A Rainha deu á luz, em
4 de Dezembro de 1711, a Princeza D. j\Iaria Barbara, em 1712 o
Principe I). Pedro de Alcantara, que falleceu em 1714, e nesse mesmo
anno o Principe D. José, que succedeu no throno.

Cumprindo ElRei o seu voto, e desejando unir a este convento
um novo ]>alacio real, incumbiu a planta de tão sumptuoso edificio

ao alemão João Frederico Ludovici
,
que o executou no estjlo e ar-

chitectura italiana classica, em um quadrado quasi regular, com cem
hraeas de lado, e3l4 palmos desde a base até á altura das cruzes das
torres; e agradando a ElRei a planta, o nomeou architecto desta gran-
diosa obra, devendo conter o palacio real e accommodaçoes para trezen-

tos frades.

Em 17 de INovembro de 1717 teve logar a ccremonia, com a
maior solemnidade, de lanear a primeira pedra no sitio da capella

mor, na presença da Familia Real e de toda a côrte, ceremonia que cus-

tou duzentos mil cruzados.

Em urnas de [irata se depositou a escriptura lavrada cm perga-
minho, na qual ElRei, em cumprimento do seu voto, se obrigou a

edificar este convento, e outro pergaminho contendo a noticia de se

ter benzido a Cruz, dois vidros com Santos Oleos, e duas caixas de
prata com xVgnus Dei, dadivas dos Papas Innocencio XI, e Clemente XI.

Igualmente se collocaram doze exemplares de cada uma das diOeren-

tes moedas então lavradas e correntes neste reinado, de ouro, prata,

e cobre, assim como as doze medalhas, quatro de ouro, quatro de prata,

e quatro de cobre, que ao diante descreveremos.

Durou a construcção do edificio treze annos, trabalhando diaria-

niente vinte a vinte e cinco mil homens, até que finalisada a igreja

foi logo sagrada em domingo 22 de Outubro de 1730, dia dos annos

de FdRei. Aão é possivel saber ao todo as gentes que de todas as pro-

vincias do reino foram obrigadas pela justiça a vir trabalhar nesta obra;

consta unicamente que de Junho a Outubro de 17 30 se empregavam

quarenta e cinco mil homens, e nos cinco annos desde 1720 a 1733

entraram 1 7:007 doentes no hospital feito de proposito para os operários.

Gastavam-sc trinta arrobas de polvora cada dia nas minas de pedra, e de
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despeza mensal setenta mil cruzados, o que parece daria o motivo a

fazer os restos das obras de empreitada.

Os ornatos e os paramentos necessários bordados a retroz, foram

feitos fóra de Portugal, c somente os dois carrilhões com sinos cons-

truidos em Licge, tocando peças de musica, dizem que custaram tres

milhões de cruzados, sendo de tal grandeza, que os metaes contidos

nos í 1 5 sinos, e mais objcctos metallicos que se acham nas duas tor-

res, se calculam em 29UÜÜ arrobas de peso. Bellas estatuas de mármo-
re, baixos relevos, e outros muitos ornatos preeiosos existem nacjuelle

grandissimo edifício, cujas explicações circumstanciadas se publicaram

no oitavo volume do Gabinete Hislorico escripto por Fr. Cláudio da

Conceição, e impresso cm Lisboa no anno de 1820.

As quatro dillbrentes medalhas que o Senhor D. João V mandou
cunhar na casa da moeda de Lisboa, para serem depositadas debaixo

da capella mór, se acham dcscriptas no Elogio fúnebre e historico

do mesmo Rei, feito por Francisco Xavier da Silva, impresso em Lis-

boa em 1750, a pag. 228.

REGXAT IX coELis ixvocATUR IX PATRiA.— Imagem de Santo Antonio cm
uma nuvem, c num altar, e ElRei de joelhos com as mãos levan-

tadas promeltendo-lhe a fundação daquellc templo.

Rev. DIVO AXTOXIO LUSITANO DICAT JOAXXES V. PORTUGALIAE ET ALGAR B. REX

FUXDATOR.— Xo campo da medalha o desenho da elevação dq, templo.

.lOAXXES V. PORTUGALIAE ET ALGARB. REX, ET MARIAXXV DE AUSTRIA COXJUX.

— Effigies de ElRei e da Rainha sua esposa, a Senhora D. 31aria

Anna Josepha de Áustria, filha do Imperador Leopoldo I.

Rev.— DIVO AXTOXIO LUSITANO.— Planta da igreja.

Xo exergo— mafra— 1717.

CLEMENS XI. poxTiFEx MAxiMUS.— Efflgie do Pontificc.

Pvev.— ANNO DECIMO SEPTiMo PoxTiFicATUS.— Escudos das ariiias do Pon-

tifico, c de Portugal.

THOMAz. I. PATRiARCHA ULYssiP. occiD.— Efflgie do Patriarclia de Lisboa.

Rev. SANCT. ANT. TEMPLUM A JOAXXES V. REGE PORTUG. DESIGXATUM ET COXS-

TRUCTUM LAPIDEM IX siGXEM PossuiT. ANXO DOM. 1717.— Ariiias da igrcja

Patriarchal.

Parece que se fizeram sómente os exemplares destas quatro me-

dalhas para se eollocarem nos alicerces do edilicio de Mafia, não sendo

possivel obter nem mesmo os desenhos para serem aqui gravados.
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Acadomia Roal da IliMoria Furfuffiioxa. om 1990.

O Senhor I). Joào V, íuiidou a Academia Keal da Hisloiiü l’or-

tugueza em Lisboa, por Decreto de 8 de Dezembro de 17 20, dolan-

do-a com a prestação annual de um conto de réis, por [)ecreto de O

de Janeiro de 1721, e na conformidade dos seus estatutos devia ter

cincoenta Socios cíTectivos alem dos supranumerários, obrigados a es-

crever a Historia Ecclesiastica e a Secular, e auctorisados, pela Carta

Hegia de 1 1 de Janeiro, e pelos Avisos de 1(5 e 18 de Março de 1721,

a consultar os manuscriptos antigos, e extraiu r de todos os cartorios

do reino os necessários documentos, fornecendo- lhes o Kcal Arcbivo

da Torre do Tombo as copias que exigissem.

Em 8 de Dezembro anniversario natalicio da Academia, e em 22

de Outubro dia dos annos de ElKci, faziam as suas sessões j>iddicas.

Ko primeiro dia dos annos de Sua Magcstade, depois da sua installa-

çào, foram os Acadêmicos em corporação admittidos á [)resença do So-

berano, pronunciou o Dircctor um eloíiuente discurso, oíTeiecendo a

Sua Magestade um exemplar da medalha que a mesma Academia lhe

dedicára, mandada cunhar na casa da moeda de Lisboa, de (juc se tira-

ram muitos exemplares, de ouro, prata, e cobre, (|ue depois se distri-

buiram pelas Pessoas Reaes, Grandes do reino, c por todos os Aca-

dêmicos,

Publicou esta Academia varias c interessantes Memórias cm (|ua-

torze volumes, desde o anno de 1721 a 1734, alem de muitas outras

Historias em separado. Por motivos que nos são occultos não conti-

nuaram com os seus trabalhos litterarios até á fundação da Academia

Keal das Sciencias de Lisboa, em 1779, aonde foram admittidos estes

antigos socios da extincta Academia da Historia.

Ao Elogio fúnebre do Senhor D. João V, por Francisco Xavier

da Silva, a pag. 228, se acha descri[>ta esta medalha da Academia da

Historia, e também gravada na Tab. GG, A’.“ 1, da Historia Genea-

lógica da Casa Keal Portugueza, no Tomo IV, e dcscripta pelo Aca-

dêmico D. Antonio Caetano de Sousa.

íMMEKO 31.

JOANXES. V. LUSITAXORUM REX. BuStO dc ElRci.

Kev.— HISTORIA RESURGEXS.— Efligic dc Sua Magcstade dando a mão

á Historia que estava prostada aos seus pés.

4
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Xo exergo— rec. acad. hist. i.usit. ixstit. vi. id. dec.

— cioioccxx—

lloflalhaw cio ouro «lo ««^nlior n. João V, em 191^. e 1931.

Xa Historia Genealógica da Casa Real Portugueza, escripta por

I). Antonio Caetano de Sousa, no Tomo 1V\ pag. 21)2, declara o au-

ctor, c|ue na casa da moeda de Lisboa se cunharam, no anno de 17 18,

umas moedas chamadas— Povtuguezes de ouro ,— com o peso de 12

oitavas, e com o valor de 19200 réis, para se deitarem nos alicerces

da igreja de Santo Antonio de Mafra.

O elogio funehre e historico do Senhor D. .Toào V, cscripto por

Francisco Xavier da Silva, impresso cm Lisboa cm 1750, a pag. 228,

descreve circumstanciadamcntc as medalhas cpie se cunharam em 1717,

para se deitarem nesse anno nos alicerces da igreja de Mafra, e (|uando

trata das moedas do Senhor D. .loão V, descreve esta de 19200 réis,

como dinheiro corrente. Xa casa da moeda de Lisboa ainda existem

os cunhos desta medalha, c para ser aqui gravada a íizemos copiar

com maior exactidào da t[uc se acha na estam[)a n." 175 da Historia

Genealógica. Os erros que nesta descripçào se encontram na Hist. Gen.

foram por nos copiados na nossa Memória das moedas correntes em Por-

tugal, a pag. 247 e 248, por não termos reparado (|ue as medalhas

gravadas para a igreja de Mafra foram alll depositadas em 1717, não

o podendo ser esta cpie se cunhou em 1718, c não havendo lei (juc a

mandasse correr como dinheiro, deveria ser uma medalha, assim como
outras mandadas cunhar pelo mesmo Rei.

XUMERO 32.

•lOAXXES V. I). G. RFX. PORT. ET. AIAJ. CIT. ET. ULTR. MARE. IX AF. D. GLI.

c. X. c. E. A. p. I. ET. G.— Escudo das armas portuguezas.

Rcv.— IX. noc. siGxo. vixces.— 1718.— Cruz da ordem de Christo.

Em 1731 mandou o Senhor D. .loão V, lavrar na casa da moeda
de Lisboa duas diflercntcs medalhas de ouro, com os tvpos similhan-

tes ás peças, cujos cunhos ainda alli se conservam, donde (izemos ti-

rar as copias exactas para aqui serem estampadas.

Xa colleccão numismática do Cônsul de Franca, !\ír. Caesar Fa-

min, vimos estas medalhas de ouro de 22 ipiilatcs, dois exemplares

da primeira, tendo cada um de peso 23 oitavas e 60 grãos, e um
cxenq)lar da segunda com 1 5 oitavas e 66 grãos.

O Senhor Conde Atanasio Raczynski, no seu Diclionmiire J/islo-



riquc Arlistiquc du Portugal, impresso em Paris no anno de 1847, a

pag. 82 e 83, tratando das moedas portugtiezas
, em (pianto á jiarte

artistica, diz, que o Senhor 1). Joào V lavrou (juatorze dilVerentes moe-
das de ouro, notando nesse numero erradamenfe estas suas medalhas
como moedas, talvez pela similhanca dos typos, mas nào havendo lei

que as mandasse correr como dinheiro, se deve julgar que foram me-
dalhas.

x\rMEUO 33.
’

.lOANVKS. V. D. G. FORT. ET. ALG. REX. RuStO do Kci.

]\o exergo— 1731.

Ilev.— Armas portuguezas.

M .MEUO 34.

JOANNES. V. D. G. FORT. ET. ALG. REX. BuStO*do Kci.

Ko exergo— 17 31.

llev. — Armas portuguezas.

Estas medalhas forauí com a collcccão de 3Ir. C. Famin para

Sào Petershurgo.

t

liicliilffenriaw <lo INifia , (>oii(‘«‘<lí<laN a Klroi uKeiilior
». «loaiu V. 19 1».

O Papa Benedicto XIV, mandou ao Senhor D. Joào uma me-

dalha de ouro cunhada em Roma concedendo-lhe grande numero de

graças e indulgências, trazendo-a Sua Magestade comsigo, ou ao me-

nos tendo-a no seu oratorio ou capella
,
ou em outra (piahjuer sala

de palacio
;

o ([ue tudo consta do Elogio funehrc e historico do Hei

de Portugal o Senhor I). Joào V, por Francisco Xavier da Silva, im-

presso em Lishoa 1 750, a pag. G5. iNovamente se imhlicou esta me-

dalha na Revista Popular, X." 5, Vol. III, pag. 37, em 4 de Maio de

1850.

NUMERO 35.

s. JOAXNEs EVANGEUSTA. — Imageui de S. Joào Evangelista, tendo do

lado direito as armas do Papa, e do esíjuerdo as portuguezas.

No exergo— 1748.

Rev.

—

ccM ME LAUDAREXT siMUL ASTRA MATUTINA.— Iiuagem de Nossa

Senhora da Conceicào.

4 .
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Ouro (le 22 quilates, e pesa 9 oit, e i8 gr. Este exemplar, que

julgamos ser o unico , existia na collecrào do Cônsul de França Mr.

C.aesar Famin ,
vendida em 1850 para S. Petersburgo para a eollee-

çào de Mr. Reicliel, e [>or seu fallecimenio passou para a Ermitagem
Im[>erial de Sua Magestade o Imperador de todas as Russias.

Slctlnllinn flaw ofTcrlnM.

Desde o tempo do Senhor l). .!oào IV (pie os nossos Reis cos-

tumam oflereccr umas medalhas em alguns dias (estivos na capella

Real
,
guardando-as depois e dando em seu logar

, cm alguns desses

dias, certas <|uantias cm dinheiro.

Em () de Janeiro, dia de Reis, depois da ceremonia das meda-

lhas, costuma ElRei ainda dar para a Sé de Lishoa 720Ü0 réis.

Em 25 de Março, dia da Annunciaçào de .Nossa Senhora.

Em 10 de Outuhro, dia de S. Francisco de Borga, Padroeiro do

reino, oílcrece ElRei j)ara a Santa Casa da .Misericórdia de Lishoa,

50000 réis.

Em 8 de Dezemhro
,
dia de Nossa Senhora da Conceição , Pa-

droeira do reino.

Ultimamente no dia da Cesta do Coraçào de Jesus, no convento

daEstrella, oílcrece ElRei ás religiosas do mesmo convento 50000 réis.

.\a cathedral da Sé dc Lishoa se guardam vários exemplares de

duas ({ualidades destas medalhas que servem nas oílértas, sào de pra-

ta, e outras de cohre dourado.

Umas de prata fundida, em tudo sirnilhantcs ás medalhas de Nos-

sa Senhora da Conceição do tempo do Senhor I). Joào IV, já descri-

ptas nesta ^Memória
, e as outras com um anjo e uma cruz no re-

verso.

NUMERO 30.

Um anjo com as ([uinas e uma cruz, e no reverso uma cruz, e

sem legendas.

O cirio (|uc lodos os annos se costuma collocar na capella Real

pela festa da Semana Santa , se lhe põem cm fôrma de cruz , cinco

grandes moedas de ouro em tudo similhanlcs aos portuguezes de
ouro do Senhor I). Manuel, mas j)ela forma dos tvpos se conhece <pie

foram cunhadas nos tempos dos Senhores I). Pedro II, ou I). .louo V,

existindo ainda estes cunhos na casa da tnoeda de Lishoa, onde se nào

encontram outros cunhos anteriores a esses reinados.



ÚMERO 37.

I.. EMANUEL : R. : PORiuGALiE : AL : c : UL : iN : D : G : c : n : c : ethiopie :

ARABiE : PERSIE : iN : — EsovkIo das armas poiluguezas.

Kev.— IN : Hoc ; : signo : : mnces : : — Cruz da ordem de Christo.

Fr. Manuel Pinto da FoiiM^ea, icrão Mewtre da ordem do noNpital
«ie K. João de dertiNUleni.

A ordem de S. Joào de Jerusalém, denominada depois Cavallei-

ros de Rhodes, e liojc de Malla, teve (jualro Grào Mestres portugue-

zes. 0 primeiro Fr. Aílbnso de Portugal, XI Grào Mestre, íillio na-

tural de ElRei o Senhor D. Aílbnso Henri((ues, e elevado áíjuella di-

gnidade em 1194. Fez novos estatutos, reformando a ordem, mas a

severidade com que nisso se houve lhe causou bastantes desgostos

,

pelo que renunciou o cargo cm 1196, e voltou ao reino aonde falle-

ceu em 1207.

O segundo , Fr. Luiz Mendes de Vasconcellos, LIV Grào Mestre,

nasceu em Évora no anno de 1.^50, eleito em 17 de Setembro de

1622, falleceo em 7 de Março de 1623.

O terceiro, Fr. Antonio Manuel de Vilhena, LXV Grào Mestre,

filho do Conde de Villa Flor D. Sancho Manuel, nasceu em Lisboa a

S de Julho de 1663, eleito a 19 de Julho de 1722, completou no

seu tempo as lortiíicações de Malta, e íalleceu em 12 de Dezembro

de 1 736.

O quarto, Fr. Manuel Pinto da Fonseca, LXVII Grào 3Iestre, nas-

ceu cm Lamego a 24 de Março de 1681, eleito a 1 8 de Janeiro de

17 41. Dotado de vontade íirme , e de nobresa de caracter ,
foi sem-

pre tratado pelos Soberanos da Europa com a devida consideração ás

suas eminentes (jualidadcs. Falleccu a 24 de Janeiro de 1 7 73.

O Sr. Joaíjuim Ileodoro da Cunha Piivara, no seu curioso opús-

culo de Lisboa c Goa, relata o seguinte: «A clegancia e sumptuosi-

dade desta magnilica igreja 'alliide á cathcdral antiga casa capitular

da ordem de S. Joào de Jcinsalcm na ilha de ]\Ialta^ nào é facil de

descrever : sobre tudo o [)avimento, coberto de campas entalhadas de

mosaico finissimo ,
com os brasões c epitaphios dos mais celebies Ca-

vallciros da ordem, e cousa multo para se ver e admirar; mas o que

jiara mim foi ainda mais para Aer e admiiar, foi achar ejuasi cm ca-

da epithaphio a memória de algum cavalleiio j)Oituguez; parecia-me
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estar n uma igreja de Portugal Deixando a cathedral, e cami-

nhando pela cidade a cada passo se descobrem monumentos e obras

de portuguezes Sc entraes no palacio do Governo, antiga resi-

dência dos Gràos Mestres, ainda alli vereis mil vezes repetidos os re-

tratos de Vilhena e de Pinto »

Na collecçào publicada por Boucb se acba uma medalha de D.

Manuel Pinto da Fonseca (|ue aqui copiamos.

NUMFRO 38.

FR. EMMANüEL PINTO M, M. — Busto dcstc Grào Mcstrc.

Kev.— Hosp. ET s. SEP. HiER.— Escudo das suas armas.

Os cavalleiros da ordem de Malta , usam de uma cruz branca

pendente coin (ita preta.

Torroniolo <lc 1955, em

Em o primeiro de Novembro dc 1 755, pelas dez horas da ma-

nha
,
houve um grande terremoto, sendo a sua maior forca em Por-

tugal
,
arrasando quasi toda a cidade de Lisboa ;

seguindo-se um in-

cêndio que destruiu toda a cidade baixa, e parte da alta, calculando-

se o numero dos mortos em quarenta mil, e as casas, e tudo quanto

foi devorado pelas chammas, no valor de mais de cincoenta e nove mil

contos de réis.

P«.epctiu-se igual violência nas madrugadas de 8 de Novembro

,

cm 11, e 21 dc Dezembro, durando menos tempo do que o do 1

.“

dc Novembro.

Algumas medalhas se cunharam fóra de Portugal allusivas a es-

ta catastrophe, a primeira se acha na collecção de Boucb, e mais duas

(jue existem em nosso poder, pela benevolencia dc Mr. B. de Koehne,

Commendador da ordem de Christo em I*ortugal, c de Wasa na Sué-

cia
, e Cavalleiro dc outras muitas ordens , Conselheiro de Estado de

Sua Magestade o Imperador de todas as Russias ,
Director da Sessão

Heraltica no Senado Dirigeant em S. Petersburgo , e Membro hono-

rário, de mérito, e elTectivo de muitas Sociedades scienlilicas e litte-

rarias.

\
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TERRAE MOTUM VI D. I. .vov. MDccLv.— Figura (Ic mullier coroada de
torres , corri a rnào csíjuerda sobr e a iirria do rio Tejo e com a le-
genda >= tagcs= e alemoiisada pelos desastres do Icrremoto.

Rev.— LisBoxA.— Legenda ein uma fila no campo da medalha, e por
baixo o prospecto da cidade de Lisboa, e vários, navios' no rio Tejo.

Xo exergo.— holtzheveec.

XUMERO 40.

ERD BEREN HiR cxD wiEDER MARCi 1 3. r.isABON.— A cidadc dc Lisbou eiii

cbammas.

Xo eXCi’gO UXTERGAXGEM AM. TAG. ALLER IIEILIGEX 1755.
Rev. niE WASSERwoGEx wERDEx BRAUSEX.— O mar agitado com na-

vios.

^
Esta medalha do prata da nossa colleceào, unica (jue vimos, pesa

2 oitavas e 42 gràos.

XLMERO 41.

HAEC FÁCIES r.isitoNAE xoBrs MriiAXDA.— Prospcclo da antiga cidade de
Lisboa, e o rio Tejo, e jior baixo o nome do gravador— i.oos fs.—

Xo exergo— > tremexda terrarum

coxcussroxE

GAI-. ISOV. A. MDGCLV.

PERCULSAE.

Rev. mísera MALORCM SOCrEXAIE

MOCCI-M.

Globo terrestre col locado entre nuvens, com a planta da Euro-
pa e África, por ser onde se sentiu mais o terremoto.

Esta medalha de cobre da nossa colleceào e a unica (|ue temos visto.

iKreJa cIc NoNMti Koiiliora cio lif vramc^iilo. runclacla I9GO.

ElRei o Senhor I). Jose I, mandou edificar uma igreja da invo-

vocaçào de Xossa Senhora do Livramento e S. José, vulgarmente de-

nominada a Memória, no sitio de Belém, pelo risco que fez o arebite-

cto Joào Carlos Bibiena, no logar em (juc ElRei, na noite dc 3 deSe-
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tembro de 1758, escapou á morte, sendo ferido com os tiros de ba-

V camarte, mandados dar por alguns fidalgos conjurados, os quaes foram

depois condemnados á morte, por sentença de 12 de Janeiro, e exe-

cutados em 13 de Janeiro de 1 759.

Querendo Elllei commemorar este desastroso acontecimento, man-

dou cunhar na casa da moeda de Lisboa, com os cunhos feitos pelo

francez, Antonio Mangin, tres difierentes medalhas, e estas de vários

diâmetros, de prata e de cobre, muito vulgares.

MIMKRO 42.

A PERicüLis. cuxcTis. UBERA. NOS.— Imageiis de Nossa Senhora do Li-

vramento, e de S. José.

Rev.— ACCEPir. beneficu. hoc. posuit. monumentum. — Frontispicio do

templo.

No ex,ergo— anno domini

MDCCLX.
4

o exemplar de prata da collecçào da Academia Real das Scien-

cias pesa 13 oitavas e meia e 30 gràos.

NUMERO 43.

IN HONOREM. B. V. M. LIBERATRICIS. ET. S. JOSEPH. FÜND. Planta do tCmplo.

No exergo— bethlem. an. dom.

MDCCLX.

Rev.— JosEPHus. I. PORT. ET. ALGARB. REx.— Escudo das armas portu-

guezas.

No exergo— anno regni sm— x.—

NUMERO 44.

JOSEPHUS. I. PORTUGALIAE REX.— Busto do Rci copoado de louro.

No exergo o nome do gravador— a mangin. —
Rev.— B. V. M.

LIBERATRICI. ET. S.

JOSEPH. PROTECTORI.

SUO. ACCEPTI. BENEFI-

CI. MONUMENTUM AN.

DOMINI.

MDCCLX.
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ColIoKio Ueal de ]\oMMa Senliora da Conceição, em 1*61.

Pelo Breve do Papa Benedicto XIV, do anuo 1758, Ibi o Car-
deal D. Francisco de Saldanha nomeado reformador da ordem dos Je-

suítas em Portugal, prohibiu-lhe toda a qualidade de negocios, exami-
nados os seus livros de escripturaçoes, e proliihidos de pregar e con-
fessar no Patriarchado de Lisboa, pelo Edital do Patriarcha D. Jose

Manuel, de 7 de Junho de 1758. Sequestrados todos os seus bens, em
5 de Fevereiro de 1759, ecxtincta esta Companhia de Jesus em Por-

tn&íil» por Decreto de 18 de Setembro de 1 759, foram os padres re-

clusos ate que embarcaram para Italia, sendo depois expulsos de todo

o orbe christao, pelo Breve do Papa Clemente XIV de 21 de Julho

de 1 77 3.

As casas de Lisboa, possuídas por estes padres, tiveram os seguin-

tes destinos

:

O collegio de Santo Antào, para hospital publico, debaixo da in-

vocação de S. José.

A casa de S. Roque, para recolhimento das donzellas orfãs.

A casa do noviciado no sitio da Cotovia, para Real Collegio dos

INobres, debaixo da invocação de Xossa Senhora da Conceição.

A casa do noviciado de Arroios, para mosteiro das freiras da

Conceição; sendo todos os seus bens applicados á Mesa Censória, ao

Collegio dos Nobres, á Universidade de Coimbra, e o resto a outros

usos pios.

Pela Carta de Lei de 7 de Março de 17G1, estabeleceu ElRei o

Senhor D. José I, no ediíicio possuido pelos Jesuítas na Cotovia, um
collegio corh o titulo de Real Collegio dos Nobres, para nelle se edu-

carem cem pensionistas, debaixo da Santíssima Protecção de Nossa Se-

nhora da Conceição, Padroeira do Reino, pagando cada um a pensão

annual de 1200Ü0 réis ao mesmo collegio, sendo unicamente admit-

tidos os (pie tivessem pelo menos o foro dc moço fidalgo.

Alem da doutrina e educação religiosa, freipientavam as aulas das

linguns latina, grega, franceza, italiana, ingleza, e também a rhetori-

ca, philosophia, poética, lógica, historia, physica, mathematicas, desenho,

artes de cavallaria, esgrima, e dança; o que tudo consta dos estatutos

juntos á dita Carta de Lei do seu estabelecimento, ampliados depois pelo

Alvará de 13 de Março de 17 72, e alterado o titulo XI, pela Carta de

Lei de 10 de Novembro de 17 72.

Usavam os estudantes deste collegio de uma medalha pendente,
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de prata fundida e dourada, tendo de peso, este exemplar que aqui co-

piámos, 2 onças, 2 oitavas, e 16 grãos, a qual devemos ás diligencias

do nosso amigo o Senhor Jorge César de Figanière.

íNUxMERO 45.

Efíigie de Nossa Senhora da Conceição, com serafins e sem legenda.

Rev.— coLLEGio REAL DE N. s. DA coxcEiçÀo.— Escudo das armas por-

tuguezas com emblemas das sciencias.

j\o exergo— anno domim.

MDCCLXVI.—
Este cdiíicio do collcgio foi destruido pelo incêndio, em 22 de

de Abril de 1843, e novamente reedificado para uso das aulas da Es-

cola Polyteclmica.

Pax geral, em 1963.

Pelo Tratado de paz assignado em Paris aos 1 0 de Fevereiro de

1 763, entre França, IIes[)anha, Inglaterra, e Portugal, foram manda-'

das restituir a Portugal as suas possessões (|ue pela guerra lhe tinham

sido invadidas.

Na collecção do Bispo de Beja havia uma medalha allusiva a es-

tas pazes, que foi copiada nos quadros feitos por Bouch, da qual nos

servimos para ser gravada nesta Mernoria.

NUMERO 46.

ADES PAX ET TOlo MiTis IN oRRE MAXE.— O portico de um templo com
varias figuras allegoricas.

No exergo— mdcclxiii.—
Rev. ' ALMA PACE

IXTER

RÚSSIAM ET BORUSSIAM

D.’ MAM MDCCLXIl.

BORUSSIAM ET SUECIAM

D. 22 MAJI MDCGL.VII.

AXGL. FRAPiC. HISP. ET PORTUGAL.

D. FEV. MDCCLXIII.

AUSTR. BORUSS. ET SAXON

D. 1 8 FEV. MDCCLXIII.

RECONCILIATA.

\



Conde de Lippc Commandanic dam tropaw portuguexaN, em 1969.

Os Reis alliados Luiz XV, de França, e D. Carlos III, de Hespa-

nha, declararam guerra a Portugal em Maio de 1762, pelo motivo do

nosso governo nào annuir ás suas pretenções, e conservar a nossa an-

tiga alliança com Inglaterra.

Atacaram logo os hespanhoes algumas das nossas praças, entrando

com as suas tropas em Miranda, Bragança, e Chaves.

ElRei o Senhor D. José I, attendcndo ás recommendações e boas

informações que o Rei da Grà-Bretanha lhe mandou a respeito do

Conde Reinante Guilherme de Schaumbourg Lippe, Conde Soberano

de Schaumbourg, Conde e Nobre Senhor de Lippe, o nomeou, por Carta

patente de 10 de Julho de 1762, 3Iarechal General e Commandante
em Chefe das tropas portuguezas

;
estabeleceu aulas militares, e orga-

nisou todo o nosso exercito, e servindo com a maior distinccào nesta

guerra, depois de final isada ficou correspondendo-se, e aconselhando o

nosso governo, sobre objectos pertencentes ao exercito, e até mandando

ofticiaes estrangeiros para o nosso serviço. Este Conde tinha nascido

em Londres aos 24 de Janeiro de 1724, e morreu em 10 de Setem-

bro de 1 77 7.

NUMERO 4 7.

WILHELMUS. I. DEI. GRAT: COM: R: IN SCHACMB: NOBILISS. DOM. AC. COM. IX

upp. &. s. T.— Busto do Conde de Lippe.

Rev. LUSITAXORUM. MILITUM. IMPERATOR SUMMLS.

No camjx) da medalha— diligemi.

No exergo— aula militaris.

IX IXSULIS.

WILHELMI.

MDCCLXX.

Esta medalha de ouro, da collecçào da Academia Real dasScien-

cias de Lisboa, pesa 2 oitavas e 43 grãos.

Booonclllação da Côrle do Portui^al com o Papa Clemente XIV.

O Papa Clemente XIII, nào querendo annuir ás pretenções da Côrte

de Portugal, foi pelo nosso governo, em 1760, mandado sair o Nun-
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cio; e fallecendo este Ponlifice, e subindo ao Pontificado oPapaGan-
ganelli, Clemente XIV, a tudo annuiu, e se reconciliou

;
o que deu

motivo a uma pequena medalha de prata cunhada em Roma, no anno

de 1 770, da qual existem em Portug^al bastantes exemplares.

XCMERO AS.

ci.EMENS, XIV. PONT. M. A. II.— Busto do Papa.

Rev.— REFCLsiT SOL.— O Papa abraçando o gcnio de Portugal, tendo

ao lado o escudo das armas portuguezas.

IVo exergo— concordia

MDCCLXX

Pesa o exemplar da prata da nossa collecçao, 4 oitavas e 1
1
gràos,

o Marqiioz do Pombal, om 1999.

SebastiSo José de Carvalho e Mello nasceu de pais illustres em
Lisboa a 13 de Maio de 1699. Seguiu o curso de Jurisprudência na Uni-

versidade de Coimbra ,
assentou jiraça de cadete

,
que pouco tempo

serviu por Ibe convir a vida diplomática. Conhecendo ElRei o Senhor

D. Joào V os seus elevados talentos o nomeou, em 1738, Enviado Ex-

traordinário na Corte de Londres, aonde prestou os maiores serviços.

Em 1745 passou a Allemanba com uma missào importante, e

encontrando grandes dissenções entre a Còrte de Vienna e a de Ro-

ma, pela sua mediação, na qualidade de Ministro, debaixo das ordens

de ElRei o Senhor D. João V, alcançou quanto se desejava , com o

Tratado de 12 de Março de 1 747, fmalisando igualmenle outra gra-

ve dissensão entre o Papa Bento XIV, e o Imperador Fernando I de

Allemanba. Achando-se no estado de viuvo, contrabiu segundas núpcias

em Allemanba com a Condessa de Daun, concedendo-se-lbe, em 1 749,

licença para se retirar para Portugal, clima mais apropriado ao seu

estado de saude.

Por fallecimenlo do Senhor D. João V, em 1750, se achou este

reino 1'alto de exercito c de esquadras, as praças demolidas, o nosso

commercio e industria em poder dos estrangeiros, e o governo sem
força, e com o thesouro exausto, necessitando-se de um homem com ta-

lentos tão extraordinários, e verdadeiros conhecimentos em todos os ra-

mos de administração, que podesse reparar tantos males causados pelas
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desordenadas administrações de muitos annos. O Senlior D. Jose I, de-
pois de acclamado Rei, por Decreto de 3 de Agosto de 1750, no-
meou a Sebastiao José de Carvalho e Mello, Ministro e Secretario de
Estado dos Negocios Estrangeiros e de Guerra, e em 1756, Ministro e Se-
cretario d’Estado dos Aegocios do Reino, e depois, .Ministro assistente
ao despacho, conhecendo o quanto podia utilisar com os seus serviços.

As grandes opposições que este sahio Ministro encontrou em to-

das as classes do estado, os desastres causados em todo o reino, e so-

hre tudo em Lishoa
,
pelo terremoto de 17 55 , a conspiraçào contra

a vida de ElRei cm 1758, tudo elle aniquilou com as leis que pro-
poz, e que foram approvadas por Sua I^Iagestade.

Restaurou a destruida cidade de Lishoa, fortnando praças e ruas
largas, grandes e sumptuosos edifícios, o Terreiro do Paço com a pra-
ça do commercio, arsenal e estaleiro, trihunaes régios, alfandega, de-
posito puhlico, erário regio , terreiro do trigo; instituiu a junta do
commercio, aulas para ensinar por princípios o mesmo commercio;
creou as companhias dos vinhos do Alto Douro, do Pará e Maranhào,
de Pernambuco e a do pescado do Algarve

, fundando em (juasi todo
o reino as fabricas de sedas, lanifícios, pannos brancos, e chapeos fi-

nos, protegendo Iodas as sciencias, artes, litteratura, commercio, ma-
rinha e agricultura. Tào elevados serviços prestados por este Minis-

tro foram recompensados por Sua Magestade
, agraciando-o com o ti-

tulo de Conde de Oeiras
, em 6 de Junho de 1759, e o de Marcjuez

de Pombal, em 18 de Setembro de 1770. Em 13 de Agosto de 17 72
ElRei o nomeou Logar Tenente da Real Pessoa na reforma dos estu-

dos da Universidade de Coimbra, aonde creou duas novas faculdades,

a de mathematica e a de philosophia, estabelecendo um ohservatorio,

lahoratario chimico, e jardim botânico.

Fallecendo o Senhor D. José em 24 de Fevereiro de 1777, alem

das grandes e extraordinárias despezas feitas em todos os melhoramen-

tos no tempo da administração deste Ministro, se encontraram no the-

souro puhlico 78 milhões de cruzados. O Marijuez de Pombal foi lo-

go demittido de todos os seus empregos, e desterrado para a sua ca-

sa na villa de Pombal, aonde falleceu aos 8 de Maio de 17 82.

Os seus restos mortaes foram trasladados para Lishoa em 1 6 de

Junho de 1 856.

Luiz José de Brito

,

contador geral de uma das contadorias do

Pveal Erário, mandOu gravar e cunhar em Lishoa uma medalha, <le (jue

se fizeram exemplares em ouro, prata, e cobre ,
dedicada ao 31arquez

dc Pombal em signal de gratidào.
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NUMERO 49.

SEB. JOS. DE CARTALHO E MELLO MARCH. DE POMBAL. BuStO clo MarqueZ

de Pombal.

Rcv.— HAEC META LABORUM.— Figupa dc Hcpcules com as divisas e

espolios do seu valor
,
ofTerecendo á cidade de Lisboa os pomos de

ouro , tendo ao lado o escudo das armas portuguezas , e por cima

a Fama tocando o clarim.

No exergo— 1772.— Temos visto outra similhante e com menor dia-

metro, e cunhada no anno de 1771, na collecçào do Sr. Francisco

de Paula Ferreira da Costa, que possuia uma grande quantidade de

moedas e medalhas raras de varias nações.

Renl Collogio dc Mafra, 19 92.

O Breve do Papa (demente XIV", do anno de 17 72 , aceite pelo

Senhor I). .losé I
, no mesmo anno, extinguiu os doze conventos dos

r.onegos Regrantes dc Santo Agostinho ([ue haviam em Portugal.

Um destes conventos denominado de S. V icente de Fóra , fun-

dado pelo Senhor Rei I). Aílbnso Henriques, como [)adroado real, foi

pelo Senhor D. .Tose I estabelecido em Sé palriarchal , attendendo a

nào ter esta um logar fixo depois do terremoto do primeiro de No-

vembro de 1755.

O convento de Santo Antonio de Mafra, pertencente aos padres

arrabidos desde a sua fundaçào
,

foi em 17 72 entregue aos Conegos

Regrantes de Santo Agostinho, dando-se-lhes os rendimentos dos ou-

tros seus extinctos conventos , obrigando-os a fazer as obras necessá-

rias para a conservaçào deste sumptuoso edilicio; e a estabelecerem

um collegio para a instrucçào da mocidade secular, aonde estudariam

as linguas, portugueza, franceza, italiana, ingleza, latina, grega, e he-

braica
, a rhetorica e poética

,
lógica e melaphysica

,
physica racional

e experimental, e a cthica.

Na casa da moeda de I.,isboa se cunharam duas diflercntes me-

dalhas para este estabelecimento, a primeira pela fundaeào do collegio

para usarem os collegiaes, conforme ordenou o Alvará de 18 de Agos-

to de 1772 , e a segunda, sem data do anno, para premiar os alum-

nos mais distinctos.
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NUMERO 50,

íniageni de Nossa Scnliora da Conceição com serafins e sem legenda.
Rev-

'

REAL coLLEGio DE MAFRA.— A Icgcndu 110 ceiitro de um quadro
adornado de flores, e por cima o sol.

i\o exergo— anmo domim

MDCCLXXII.

NUMERO 51.

vicTORi.— A legenda em uma fita, um anjo entre nuvens, com co-
roa de hera, e uma palma.

-— haec .iuvenum docto mafrae CERTAMixE PARTA.— No caiiipo O ca-
duceo e ramos de louro e asinho.

Pistas duas medalhas de cobre existem na collecçuo do Sr. Fran-
cisco de Paula Ferreira da Costa.

EALtiiic-fão totui doK JowuíiaN, oni 1993.

O Papa Clemente XIV extinguiu totalmente a companhia deno-
minada de Jesus, pelo Breve datado de 21 de Julho de 1773, Breve
que íoi aceito em Portugal, pela Carta Regia de nove de Setembro do
mesmo anno, havendo Te Deum em acçào de graças em todas as nos-

sas igrejas, e tres dias de luminárias. Em Roma se cunharam umas
medalhas de prata para commemorar esta extincçào

, de que temos
visto muitos exemplares.

NUMERO 52.

CLEMENS XIV. POXTiF. M. A. X.— Busto do Papa.

Rev. XUNQUAM NOM VOS DISCEDITE A ME OMNES. P'igura (le NoSSO Sc-

nhor .lesu Christo e de S. Pedro com as chaves , e os jesuítas ex-

pulsos.

No exergo— ex alg. soc. jesu. memor.— mdcclxxiií.

ps. — cxvn— 23.

Pesa o exemplar de prata da collecçào da Academia Pvcal dasSeien-

(“ias G oit. e <S gràos.

Ewlatua EqucMlre cie ElRc‘i o Meulior D. Johc^ 1, c‘m 1995.

A estatua equestre em bronze do Senhor D. José I, foi construi-

da pelo desenho e modelo inventado por Joaquim Machado de Castro,

que juntamente executou as elegantes figuras em mármore que ador-

nam o pedestal , trabalho minucioso em que gastou quatro annos e
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meio; publicando depois, em 1810, a descripçào analytica e execução

da mesma estatua ,
aonde explica circumstanciadamente todos os seus

trabalhos, e as allegorias das figuras do pedestal, que sào, um caval-

lo atropelando um prisioneiro com uma peça d’artilheria e bandeiras,

e junto a figura do triumpho
;
e do outro lado um elefante, escudo,

capacete, e bandeiras, e a figura da Fama, significando os tropheos al-

cançados pelas armas portuguezas em África e na Asia. Collocou na

frente deste pedestal o escudo das nossas armas, e por baixo um me-

dalbào de bronze com o retrato do Marcpiez de Pombal
,
entào Mi-

nistro e Secretario d’Estado assistente ao despacho de ElRei.

Em baixo relevo, no mesmo pedestal, abriu varias figuras alle-

goricas, representando a generosidade r^ia coroada
;
ao lado um leão,

symbolo da virtude; e um menino com coroa de louro e uma estrella,

denotando o amor da virtude
;
o governo vestido de militar pegando

em uma lança e um ramo de oliveira, e levantando a cidade de Lis-

boa abatida pelo terremoto de 1755, c que pegava no escudo das ar-

mas da mesma cidade
;
o comrnercio ajoelhando e mostrando á gene-

rosidade regia um cofre cheio de riquezas, a architectura com a plan-

ta da nova cidade, e a Providencia com um leme e chaves.

Não se tendo finalisado este baixo relevo em 1775, quando se

collocou a estatua, novamente o começaram a aperfeiçoar em 14 de

dulho de 1 794, finalisando-se em Março de 1795.

Bartholomeu da Costa,' então Brigadeiro, dirigiu todos os traba-

lhos para a fundição da estatua, fundida de um só jacto, em 15 de

Outubro de 1 7 74, tendo de peso 500 quintaes de bronze, e lOO de

armação, empregando G5G quintaes e duas arrobas de bronze, derre-

tidos cm 28 horas no forno de fundir a artilheria do Arsenal do Exer-

cito ;
concebeu e fez construir a nova machina por meio da qual se

tirou a estatua da cova , suspendendo-a para ser collocada no carro

de transporte, no qual foi puchada com a maior pompa pelo Juiz do

povo com os deputados da casa dos vinte e quatro
,
pelos eleitos das

bandeiras dos officios, e grande numero dos operários do arsenal, che-

gando ao seu logar em 27 de Maio de ,1775 ,
celebrando-se o acto

solemne da inauguração e descobrindo-se em G de Junho, dia dos annos

de ElKei
, estando Sua Magestade occulto e a familia real, porque se

não podiam fazer as honras á estatua na sua presença, com as accla-

mações e vivas dados pelos tres reis d’armas, de Portugal, Algarve, e

Goa, acclamações correspondidas pela tropa e pela grandiosa multidão

do povo, seguindo-se em tres noites os maiores regosijos públicos e il-

luminações geraes.

I



o Senado da camara de Lisboa, e o tribunal da Real Junta do Cotu-

niercio
,
como representantes da capital , e auctorcs deste monumento

oíTerccido a ElRei , fizeram todas as despezas
, custando sómente a cea

publica mais de quarenta contos de reis
;
despezas tiradas do cofre do

imposto dos quatro por cento no despaebo de todas as alfandegas do

reino
,
offcrecidos pelos negociantes da praça de Lisboa, em 2 de Ja-

neiro de 1756
,
para ajuda das obras públicas c indispensáveis na re-

cdifioaçào da cidade, e o resto foi pago pelo cofre do Senado da Ca-

mara, augmentando-se ao povo de Lisboa todas as contribuições, alem

das fintas extorquidas a todos os operários e logistas, e a grande nu-

mero de pessoas abastadas, a ípiem se ordenava este forçado donativo.

Por fallecimcnto de ElRei o Senhor D. José, em 1 77 7, foi o

Marquez de Pombal dernittido de todos os seus empregos; e nào agra-

dando ao novo governo a sua [lolitica c forma de adminislraçào , Ibe

mandaram arrancar o retrato que se achava na estatua, substituindo-o

por um navio representando as armas da cidade de Lisboa.

O Senhor D. Pedro IV, sendo Regente do reino em nome de sua

lilha a Senhora D. Maria II, por Decreto de 12 de Outubro de 1 833,

fez novainente restituir o mesmo retrato do Marquez de Pombal, que

ainda existia em deposito; e por baixo em lettras de bronze a data

do Decreto , indicando o dia em que se praticou este acto de justiça.

Em lettras de bronze se pozeram depois os nomes de Joa(|uim INla-

ebado de Castro auctor do desenho c modelo
, e de Barlbolomeu da

Costa (jue a fundiu, e a inscripçào latina feita pela padre An lonio Pe-

reira de Figueiredo, e já publicada nas gravuras das estampas da mes-

ma estatua.

.lOSEPHO I.

AIGCSTO PIO FELICI P.VTRI PATIUAE

QCOD REGIIS .ICRIBUS ADSERTIS LEGIBCS EMEXDATl.S

COMMERCIO PROPAGATO MILÍCIA ET RONIS AUTIBIS RESTlTiniS.

URBEM FDXDITUS EVERSAM TERRAEMOTU ELEGANTIOREM RESTACRAVERIT

AUSPICE ADMIXTSTRO ElüS MARCHIOXE POMBALIO ET COLLEGIO NEGOCIATORUM CORANTE

S. P. Q. O.

A MDCCLXXV

BENEFICIORCM MEMOR

P.

BARTIIOLOMECS COSIIUS ST.VTUAM EQUES-JOACHINUS MAGHADIÜS CASTRIUS FIXNIT

ET SCUI.PSIT'. TRIS EX AERE FCDIT.
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No mesmo anno de 1 775 mandou Sua Magestade cunhar na casa

da moeda de Lisboa umas medalhas, de ouro, prata, e cobre, com as

figuras da estatua equestre, e o baixo relevo.

NUMERO 53.

MA(;xANiMo RESTiruroiu.— Estatua equestre com as (iguras allegoricas.

No exergo— mdcclxxv.

Rev.— PosT FATA RESURCEXS— Baixo relevo que se acha no pedestal da

mesma estatua.

No exergo— oeisipo.

Na collcceào da Academia Real das Scicncias existem tres exem-

plares, um de ouro, que pesa 15 oit. e 2 gr., outro de prata, que pesa

1 1 oit. e 21 gràos, e outro de cobre.

Bartbolomeu da Costa descobriu uma porcelana com a qual fez vá-

rios objectos delicados
, e diUerentes retratos

, e medalhas
;
entre estas

julgamos dever publicar uma onde se acham varias explicações sobre a

estatua , e desenho da maíjuina (jue a elevou da fundição, e com as se-

guintes inscripções.

NUMERO 54.

FCNDIOA EM 15 1)E OUTEBRO DE 1774 SUSPEXDIUA EM 20 DE MAIO DE 17 75

COLEOCADA EM 26 DE MAIO DE 17 75 ABERTA COM ASSISTEXCIA E DESA-

XFIO DO INVENTOR 1 7 75.

Rev. MAQLTNA COM Ç)LE SE SUSPENDEO

E ELEVOU POR UM ANGULO RECTO

FORA DA CASA DA FUNDIÇÃO

PARA SE PÒR NO CARRO DE TRANS-

PORTE A REAL ESTATUA EQUES-

TRE DE S. MAGESTADE FIDELÍSSI-

MA O SENHOR D. JOSE PRIMEIRO,

FUNDIDA DE UMA SÓ VEZ SEM

A MENTOR FENDA, EM A REAL FUN-

DIÇÃO DE ART.«' NA INTENDÊNCIA

DO TENE.TE GENERAL DA ARTR.' Dü

REINO MANUEL GOMES DE CARV.®

E SILVA, INVENTADA PELO RRl-

' ' GADEIRO BARTHOLOMEU DA

COSTA, O PRIMEIRO QUE EM POR-

TUGAL ACHOU PORCELANA E DES-
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COBRIO ESTA >0 MESMO TEMPO

EM QUE ideava E CONTINUAVA

O TRABALHO DE FUNDIR

A REAL ESTATUA.

IJSBOA

CRAVADA NO ARCENAL R. DO EXERCITO POR ,IOÀü DE FIGUEIREDO.

\
*

Totti|>lo €lo Coração <le Joniin, rm 19 9».

Ailainlia Senhora J). Maria I, anlcs de casar, í'ez um voto de edi-

íicar um tcmjdo dedicado ao Sagrado Coração de Jesus se tivesse sue-

eessào, assim como por igual voto fundou o de Mafra o Senhor D.

João V. Casou com seu tio o Senhor D. Pedro III, em G de Junho de

I7G0, e tendo dado á luz, em 21 dc Agosto de 17G1, o seu primeiro

filho o Principe Senhor D. José, não ponde cumprir o promettido voto

durante a vida do seu pai, ElRci o Senhor D. José I, o í[ue levou a

eíTeito depois da sua elevação ao throno. ^

Teve aijuella Soberana o projecto de crear uma nova ordem mi-

litar, debaixo da invocação do Coração de Jesus; mas conhecendo o

inconveniente de augmentar as ordens, limitou-se depois a reformar,

e ampliar as tres ordens já existentes, de Nosso Senhor Jesus Christo.

de S. Bento dc Aviz, e de São Thiago, creando uma nova classe dos

Grão Cruzes, pela Lei de 19 de Junho, e Alvará de lô de Setembro

de 1789, determinando que tanto estes como os Com mendadores acres-

centassem ás antigas veneras, medalhas, ou placares, um coração, cu-

jas insignias principiaram a usar em 15 de Novembro, por ordem de

9 de Novembro do dito anno; assistindo os Grão Cruzes c Commen-
dadores com os seus mantos e insignias á festa que annualmente se

celebra no dia do Coração de Jesus, na Igreja do Santíssimo Coração

de Jesus do Convento da Est relia.

A ordem de Nosso Senhor Jesus Christo, foi instituída por o Se-

nhor Rei D. Diniz, em 14 de Março de 1319, depois de extincta a

dos Templários, cujas rendas lhe foram então por ElRei applicadas:

tem a cruz vermelha, c no meio uma simples cruz de prata.

A ordem de S. Bento dc Aviz, instiluida por o Senhor Rei I).

Affonso Ilenriípics, e approvada pelo Papa Innocencio III, em 1204,

e sejiarada depois da ordem dc Calatrava em Castella ,
no reinado do

Senhor D. João I : tem a cruz verde.

A ordem de SOo Thiag;o de Espada, inslltuida pelo Senhor I).

G •



AíVonso Henriques e isenta da obediência de Castella pelo Senhor Rei

D. Diniz em 1290: tem por insignia uma espada vermelha, e depois

SC ordenou (jue fosse roxa.

As duas novas ordens, depois estabelecidas, da Torre e Espada, e

a de Nossa Senhora da Conceição , não usam do coração nas veneras.

ElRei o Senhor D. Pedro III, deu das suas terras pertencentes

á Casa do Infantado , de que era administrador
,

todo o terreno ne-

cessário para se edificar este novo ediíicio, por Carta de Doação de 13

de Janeiro de 1781
;
applicando a Rainha para dote deste convento,

com approvação do Papa Pio VI, todos os Üizimos da Igreja de Boar-

cos, parte dos das Igrejas de Torres Novas, de Miranda do Corvo, e

de Penella , e Igreja de Castro Roupal, e Reguengo de Tavira, a capella

de Santa Catharina de Benavente, avaliados cm 4:8Ü0SU0Ü reis, de

renda animal.

As obras deste convento, dirigidas pelo Conselheiro Anselmo José

da Cruz Sobral, custaram mais de quinze milhões de cruzados; sendo

feitos os desenhos porJeronymo de Ba rros Ferreira, executados porMa-
theus Vicente de Oliveira, Architecto da Real Casa do Infantado; e tendo

('ste fallecido, c ficando a obra incompleta, foi suhstituido por Manuel

Caetano de Sousa, lambem Architecto da mesma casa, o qual a con-

cluiu no estado ein que se acha, acrescenta ndo-lhe a capella do depo-

sito do Sanlissiino Sacramento, (jue ficou incompleta por se ter man-

<lado parar todas as obras.

Para coimnemorar a fundação deste convento, mandou a Rainha

cunhar, na Casa da Moeda de Lisboa, Ires difierentes medalhas, e de

cada uma se fizeram muitos exemplares de vários diâmetros, de ouro,

jirata, e cobre, e são muito vulgares.

MMERG 55.

vEsriGiUM TEMPLi.— Plaiita do edifício.

Rev. ACCEPTI BEXEFICII HOC POSSUIT MONLMEMt.M. FrOIltÍspÍcÍO dü tCin-

plo, o qual depois de começado a cdilíicar se ordenou que tivesse as

duas torres, ficando similhante ao de Mafra.

ÍNo exergo— axxo domim

MDCCLXXIX.—
O exemplar de prata da collecção da Academia Real das Scien-

cias, pesa 2 onças e 2 grãos.



M^MERO 56.

IPSI CULTIS GLORIA ET iMPERiuM.— O Coraçao cle Josus com chaga aberta,
metticlo em uma coroa de espinhos, e circulo de resplandores coni
seis serafins.

- CUI BENEFICIUM

ACCEPTAE PROLIS

DEBETUR

AD IMPERII LUSITANl

IIRMIOREM

STABILITATEM.

AD MDCCLXXIX.

Por baixo da inscripçào, e servindo de ornato, tem um enlace
de duas vides com folhas e cachos de uvas, e dois feixes de trigo, al-

iudindo á instituição do Santissirno Sacramento.

Um exemplar de prata da collccçào da Academia Real das Scien-
cias pesa 7 oitavas e 70 gràos.

ALMERO 57.

MARIA. I. ET PETRO. III PORTUCALIAE REGIBUS. BuSlOS dc SuaS MagCStadcs
coroados de louro.

I^ev. SAXCTISSIMO CORDI

.
JESU

PRIM. TEIMPLUM

AEDIFICATUM

PIO PAPA VI.

Lapida cm fórma de

Ao exergo—
tarja contendo no centro esta inscripçào.

AXiNO DO.MIM

MDCCLXXIX.

o exemplar da collecçào da Academia Real dasSciencias pesa 13

oitavas e 3 gràos.



Arademia Hoal da* MciouríaM do l<í»boa.

A Academia Real das Sciencias , fundada por Aviso de 24 de

Dezembro do I77í), era dividida em tres classes— Sciencias Naiu-

raes— Exactas— Moraes e Bellas Lettras; — e depois da sua refor-

ma, pelos Estatutos dados por Decreto de 13 de Dezembro de 1851,

e o novo Rejjulamento por Decreto de 22 de Outubro de 1852, se

divide em duas classes— primeira, de Sciencias ^Mathcmaticas, Ehv-

sicas e Aaturaes,— segunda, de Sciencias Moraes e Politicas, c Bellas

Lettras.

O seu |)rimeiro Presidente o Senhor D. .loào Carlos de Bragança,

Duque de Lafões, mandou fundir umas medalhas de prata hexagonas,

com vários clnblemas e sem legendas, com as ([uaes a Academia brin-

dava os seus Socios, quando assistiam ás sessões
;
recebendo depois os

mesmos Socios cm logar destas medalhas ou jetons a (piantia de 12Ü0

reis no hm das sessões, como gratificaçào, e ultimamente 1920 réis;

hcando estes pagamentos com o mesmo nome de jetons pela origem

(jue tiveram, o que durou até á reforma dos estatutos em 1852.

AUMERO 58.

Estes jetons tem a figura de mocho, o caduceo, tres coroas de louro

allusivas ás tres classes da Academia, e as armas ])ortuguezas.

Rev.— As insignias das artes e das sciencias, e a estabilidade da Aca-

demia expressada pela columna com o candieiro ou luzerna, corno

se ohserva na gravura.

A Academia mandou gravar uma medalha de que se cunharam

muitos exemplares de ouro, prata, c cohre, no anno de 1783, olferc-

cida á sua protectora a Rainha a Senhora D. Maria I, em signal de

reconhecimento.
,

AUMERO 59.

STABiUTAs ABTiüM.— Figura da Rainha assentada, entregando uma co-

roa de louro á Academia, representada pela figura de Minerva, que

a recebe com a mào direita, e firmando a csrpierda sobre uma co-

lumna, tendo cm cima um moebo, timbre da Academia, e junto o

escudo das armas portuguezas, a cassoula e [lerfumcs em acção de

perfumar o escudo ,
vários timbres das artes e sciencias, a cornu-



copia entornando a abundancia
, e por baixo o nome do gravador

da medallia,— JoÀo de figueiredo.

No exergo— mdcclxxxiii.

.'lARlAE. AUGUSTAE.

> LUSITANORUM. regixae.

FAITRICII. ET ORXATRICI. SUAE,

academia SCIEIVT. OLISIP.

REGIO. AUCTA. OERE.

ET XOMINE.

Tres coroas de louro atadas por cima da legenda, allusivas ás Ires
classes da Academia, e por baixo dois ramos de carvalho.

O exemplar de prata da rollecçào da Academia Keal das Scien-
cias pesa 6 onças e 4 oitavas.

A Academia mandou em varias épocas íundir algumas inedalbas
de ouro, e de prata

,
para premiar os seus Socios, cujas memórias s(*

julgavam dignas de prémio.

ATMERO 00.

MSI uTii.E EST QuoD FACiMus sTULTA EST GLORIA. — Figura de Miiici va as-

sentada representando a Academia, com a vara de 31ercurio na mào
direita

, e pousando a esquerda no escudo das armas portuguezas.
•\o exergo— sub. império.

MARIA. I. AUGUSTAE.

E»ev.— vicTORi.

ACAD.

SCIEXT.

LUSITANA.

(ioroa de carvalhos circumdando a legenda.

i\o programma publicado jicla Academia para o aimo de 1 786,
se estabeleceram quatro jiremios de 24000 réis cada um, e uma me-
dalha de prata, aos (|uatro individuos que creando bichos de seda apre-

sentassem em tempo proprio quinze arrateis de casulos de seda. Pu-

blicou um edital promettendo quatro prémios de 24000 réis, e uma me-
dalha de prata a cada um dos quatro cultivadores que mostrassem ter

plantado, e lhe liaver pegado maior numero de castanheiros em algu-

mas povoações próximas de Lisboa, e designadas no mesmo edital.
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Estas medalhas sâo iguaes no anverso ás que se davam aos So-

eios, din‘ereneando-se na leerenda do reverso.
- O

MMEPiO 61 .

MSI iTiLE Esr yuoi) l ACiHus sTiLTA EST GLouiA.— Figura de Miiierva com
a vara de Memirio, o o escudo das armas portiig^uezas.

Rev. FOVEISDIS

ARTIBUS

REG. ACADEMIA '

SCIEM. OLIS.

Coroa de carvalho circumdando a legenda.

Pesa este exemplar da nossa collecção , 22 oitavas e 3 gràos de

]>rata.

o Krandc poeta l<uix ile CamõeM.

U nosso grande poela Luiz de Camões nasceu em Lisboa pelos ân-

uos de 1524, filho legitimo de Simào Vaz de Camões, e de Anua de

Sá de Macedo, ambos descendentes de familias illustres. Julgam os

hiographos ([ue l'ez os seus estudos na Universidade de Coimbra, aon-

de tiveram domicilio alguns dos seus ascendentes, c por designar nos

seus versos essa cidade; mas seja ou nao assim, vemos pelas suas obras

o seu grande talento, e que conhecia perfeitamente a litteratura e to-

das as sciencias sabidas naquelle tempo. Serviu como voluntário mi-

litar, passou a Ceuta aonde perdeu o olho direito em um combate

naval proximo do estreito de Gibraltar, tornou a Lisboa, passando de-

pois para a Asia, solVrcndo sempre grandes c continuados infurtunios
;

e vindo de Macáo
,
aonde serviu o officio de Provedor dos defuntos

,

nessa viagem para Goa naufragou, perdendo tudo quanto possuia, sal-

vando-se a nado, e levando na mào fóra d agua o manuscripto do seu

poema. Alem de varias poesias de multo merecimento, publicou em
Lisboa, no anno de 1572 , o seu immortal poema intitulado = Os

/Msú/r/ns~ ou os ])ortuguezes filhos da Lusitania (jue celebraram as

acções gloriosas desta naçào, sendo a maior de todas o descobrimento

da Índia por Vasco da Gama
;
onde descreve circumstanciadamente

a nossa historia, e com bastante conhecimento scientifico a astrono-

mia entào admittida, c os (juadros mais vivos da natureza, sobre tu-

do os phenomenos maritimos, por elle frequentes vezes observados nas

suas longas viagens
,
poema hoje traduzido em todas as linguas da

Europa,
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Ofl’ereccndo-0 a ElRei o Senhor D. Sebastião, obteve, em 1572,

uma tença annual de 15ÜÜ0 réis, por tres annos, renovada em 1575,

e ultimamente em 1578. D. Gonçalo Coutinho
, (jue em 1595 lhe

mandou pòr uma lapida e inscripçào na sua sepultura, no convento

de Santa Anna de Lisboa
,
julgou que Luiz de Camões havia falleci-

do em 1579, engano depois conhecido, por se encontrar no Real Ar-

chivo da Torre do Tombo em Lisboa , no livro 3.° das Emmentas a

pag. 137 V, a verba do pagamento entregue a Anna de Sá, do que

se devia a seu filho Luiz de Camões , da tença vencida , desde o pri-

meiro de Janeiro, até lÜ de Junho de 1580, dia do seu fallecimcnto.

Não nos afoitamos a avaliar as suas obras, já bem commenta-

das , e justamente elogiadas pelos sábios nacionaes e estrangeiros

;

mas como houve quem erradamente lhe notasse um anachronismo ,

attribuindo-o talvez a erro da imprensa, devemos mostrar (jue o não

entenderam. Quando o poeta no seu segundo canto dos Lusiadas, fi-

gura que Venus foi pedir a Júpiter soccorro a favor dos lusitanos,

Júpiter lhe contou, no anno de 1497, alguns casos futuros da nossa

historia
;
e nesse segundo canto, estancia 55, (aliando de Fernando

de Magalhãeí, que depois cm 1519 descobrira nos mares do sul o

Estreito a que deram o seu nome, diz o seguinte :

Nem (las Biireaes ondas ao Estreilo

Que moslrou o aggravado Lusitano ;

Os deuses, como prophetas, contando os casos" futuros os relatam

no jireterito
,
por serem delles já bem sabidos , não havendo aqui o

anachronismo atlribuido ao nosso poeta. No canto 10, estancia 138,

explica Tethis a Vasco da Gama os casos da nossa historia que deve-

riam ainda ser observados pelos portuguezes ,
relatando-os então no

futuro , como devia
;

e tratando do mesmo Fernando de Magalhães ,

lhe <liz

:

Mas é lambem ra/ão, que no Ponenle

D um Lusitano um feito inda vejaes,

Que. de seu Hei mostrando-se aggravado.

('.aminhü hade fazer nunca cuidado.

A primeira medalha que nos consta que fosse dedicada ao nosso

poeta, foi mandada cunhar pelo Barão de Dillon, em Londres no anno

de 1782 ,
pela muita estima que fazia de Luiz de Camões, cujo poe-

ma intentava traduzir na lingua ingleza.

/
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NUMERO 62.

LUIZ DL CAMOENS.— Busto clc Camõcs, de face, vestido de cota de ar-

mas, e coroa de louro,

Rev. APOLLO

PORTUGUEZ

HONRA

DE

HESPANHA.

NASCEO 1524.

MORREO 1579.

A legenda dentro de uma coroa de louro, e no exergo

OPTIMO POETAE

.1. r. RARO DE DILLON.

DEDICAVIT

1782. .
'

Esta medalha da nossa collecçào é de cohre, assim como os pou-

cos exemplares (jue delia temos visto.

Estampada e descripta nas — Mcnioirs of thc lije and writinqs

0̂ ' Luiz de Camões — hi/ John .Idmson. F. S. J. — Lo?idon
, 1820,

2 voL

Thomaz José de A<|uino, Bibliotheearm da Real Mesa Censória, im-

primiu com o maior cuidado , c tirando os erros das edições anterio-

res, todas as ohras de Luiz de Camões, pelos annos de 17 79 e 1 780,

{!rn quatro volumes em oitavo; e outra ediçào cm 1 782 e 1783, em
5 vol. em oitavo, sendo esta a mais completa e exacta dc todas as

edições.

Mandou também cunhar, em Lisboa, no anno de 1793, uma me-*

dalba dedicada a Luiz de Camões, fjue vimos de prata, pcrfeilamenle

similbante á (jue mandou fazer o Barào de Dillon , e se conhece por

ser um pouco mais grossa, como consta da biograpbia deste nosso poe-

ta, cscripta por Pedro José de Figueiredo, e impressa cm Lisboa 1817,

na collecçào dos — Reiralos e Elogios dos Varòes e Donas.—
Existe um exemjilar de prata na collecçào do Sr. F. P, Ferrei-

ra da r.osta.

I



( n!»aniontoN dos Prinoipos o Konhor >. João, rom a i^eiihora D. Car-
lola. o da Inranta a Menhora D. Marianna Victoria. com o

Kcnlior D. Càabriol, no aiino de I9M5.

A Kainlia a Senhora I). iMaria I , ajustou com o Rei de Hespa-
nha D. Carlos III os casamentos do Iníante seu fdho o Senhor D. .loào,

com a Infanta de Hespanha a Senhora D. Carlota Joaquina de Bour-
hon

, rdha de l). Carlos, Principc das Asturias, que depois se intitu-

.
lou D. Carlos IV; c o da Infanta sua filha a Senhora I). Marianna
Victoria, com o Infante de Hespanha o Senhor D. Gahriel, filho de
CiRei D. Carlos III.

Os artig^os preliminares para o casamento do Senhor I). Joào, que
nasceu no paço de Queluz em 13 de Maio de 1 7 67, com a Senhora
I). Carlota Joaquina de Bourbon, que nasceu em Aranjuez em 25 de

Abril de 1 7 75, foram assignados em Aranjuez, a 2 de Maio de 178-1 ;

e o Tratado do matrimonio foi assignado no sitio do Prado a 1 0 de

Mareo de 1785, sendo Plenipotenciários D. Henrique de Menezes, Mar-
(piez de Louriçal, Embaixador extraordinário de Sua Magestade Fide-

lissima cm Madrid , e o Conde de Florida Blanca
,
primeiro Secreta-

rio de Estado e do despacho de Sua Magestade Catholica
;
celebran-

do-se os desposorios em Lisboa a 12 de Abril de 1 785, no palacio da

Praça do Commercio.

Os artigos preliminares para o casamento da Senhora 1). Marian-

na Victoria , (|ue nasceu em Lisboa a 15 de Dezembro de 1768, com
0 Senhor I). Gahriel, foram assignados em Aranjuez a 2 de Maio de

1 784, e o Tratado do matrimonio foi assignado em Lisboa a 1 1 de Mar-

ço de 1785, sendo Plenipotenciários Avies de Sá e Mello, Ministro e

Secretario de Estado dos Negocios Estrangeiros e da Guerra , e I).

Carlos Jose Gutierres de los Rios, Conde de Fernam Nunes, Embai-

xador extraordinário de Sua Magestade Catholica em Lisboa
;
celehran-

do-sc os desposorios em Madrid a 27 de Março de 17 85.

Concluidos assim estes contractos, foi a Rainha a Senhora D. Ma-

ria I, pcssoalmcnte a Villa Viçosa, assistir ás trocas das Senhoras In-

fantas, o (jue teve logar cm 8 de Maio de 1785, com todas as solem-

nidades.

Este Conde Fernam Nunes, querendo comraemorar os dois casa-

mentos, fez cunhar uma medalha ,
de que temos visto muitos exem-

plares, de prata, e de cobre, e parece ter sido cunhada em Madrid.
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NUxMERO 63.

AtCüSTA CONNUBIA DlUTURNAE FELICITATIS PIOORA. Dois gCuioS pCgUildo

cm quatro corações unidos, tendo por ba^xo uma p\Ta coni fogo
,

a data 1 785, c a figura do Hymeneu coroando-os. Nos lados da

medalha os dois palacios aonde se celebraram os desposorios
;
o de

IJsboa da Praça do Commercio
,
com a urna do rio Tejo , e o de

Madrid lendo a do rio Mansanares, e as legendas

—

tag.— maxz.

\o exergo as datas— matr. 27 mart.— oussir. 12 abrii..

Rev. GEMIXATLM

POPULORCM

LAETITIAM

GRATLI-ATÜR

C. C. F. X. L. H.

Dizem estas iniciaes
, Carlos Conde Fernam Nunes, Embaixador dc

Hespanba). Grinalda de rosas ao redor desta legenda.

O exemplar de prata da collecçào da Academia Pieal das S<‘ien-

('ias, |)esa 5 oit. e I í gràos.

Orflom (Ic ^anfa iMabol.

A Princeza Senhora I). Carlola .loaf[uina de Bourbon, com auclo-

ridade Regia, concedida pelo Decreto de 17 de Dezembro de 18Ü1,

instituiu
,
por Alvará de 25 de Abril de 1804, a ordem das Damas

Nobres dc Santa Isabel , unicamente para 26 damas de alta nobreza.

Tinham estas senhoras uma venera, com a figura de Santa Isa-

bel, pendente com fita cõr de rosa e orlas brancas.

Memiiiario do Real Collegio de Kniilarem. 1990.

I

O seminário do Real Collegio da invocação dc Santa Catbarina,

foi fundado na villa de Santarém pelo Senhor Rei I). JoàoV,em 1741,

para a educação ecclesiaslica.

A Rainha Senhora D. Maria 1 ,
por Carta Regia de 20 de Ja-

neiro de 1780 , fez doação ao mesmo collegio da casa e igreja da in-

vocação de Nossa Senhora da Conceição da villa de Santarém
, incor-

poradas no fisco Real j)ela exlincção dos padres jesuitas.

O Cardeal Palriarcba, I). Fernando Telles da Silva, lhe mudou o

titulo de Santa Catbarina para o de Nossa Senhora da Conceição, com
novos estatutos approvados por Sua Magestade.
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O Principe Regente mandou, ení 1796, o Dr. Bento José Fari-

nha como reformador deste collegio com novos estatutos, havendo de-

pois desta reforma as aulas seguintes : theologia moral
, e liturgia

,

historia ecclesiastica e instituições canônicas, philosophia racional e

moral
,
principios de arithmetica

,
geometria e physica , ihctorica e

historia ,
lingua grega, grammalica latina, e gramn)atica portugueza,

musica e cantochão.

Extrahimos parte destas nbticias da -

—

Mnmria Histórica sobre

a Jundação e instituirão do lieal Collegio da invocação de IS'ossa Se-

nhora da Conceição do gatriarchado de Lisboa , estabelecido na villa

de Santarém, desde o anno de pelo Sr. Âbbnde Antonio Dama-
so de Casti'0 e Sousa, impressa em lAsboa 1858.

—

Cunhararn-se tunas medalhas de prata, e outias de cobre doura-

do, com figura oval, e com argola, para os collegiaes trazerem ao peito.

MJMERO 64.

iN co.NCKPTio.vE TUA viR6o_ JMMACULATA FuisTi.— Imagcm (Ic >»ossa Scnlio-

ra da Conceição.

.No exergo.— ixterveni pro clero.

Rev.— D. o. M.

FIDEI AC PIF.TATIS.

SIGXO.

IN HOXOREM. DEI. MATRIS.

IMMACüLATAE.

EX CULPTO.

LISBOX. PATRIARCHATUS.

* SEMIXARIUM.

PLACUIT IXSIGXIRI.

PIA MARIAE. I. REGINAE.

MUMFICEXCIA.

IXSTAURATUM. SEMlXARfUM.

AN. MDCCLXXX.

SIGNUM. EXCULPTUM.

AN. MDCCXC.

Este exemplar foi copiado do que existe na collecçào do Sr. Fran-

cisco de Paula Ferreira da Costa.



Tomplo de ^anlo Aulonio iih villa de Hafra, romerado em 1991.

A Rainjía Senhora D. Maria I , fez o volo de edificar na villa

dc Mafra nin iiovq leinplo dedicado a Santo Anlonio , se o Principe

seu flllio, o Senhor I). João. que tinha casado no anno de 1 785 com
a Princeza a Senhora I). Garlola, tivesse successào, voto igual ao. que

havia feito ElRei o Senhor í). .loào V, cm 1711. Em Seten)bro de

1791 SC lavrou uma inscripçào em a pedra que se devia assentar nos

alicerces deste novo templo, c se fizeram tres dinerentes medalhas

para alli se depositarem. O Princijic o Senhor D. .loào, como Regente

do reino em nome de sua mài, mudando dc resolução, nào continuou

a edificar este templo . o mandou restituir o convento de Mafra aos

padres arrahidos, que lhe havia sido dado pelo voto do Senhor D. .loào

regressando novamente, conforme o Ordem Regia, passada em Fe-

vereiro de 1 792, os Conegos regrantes de Santo Agostinho, que cn-

tào .se achavam em Mafra
,
para o mosteiro dc Sào Vicente de Eóra

,

aonde deVeriam estabelecer aulas públicas, como lhe ordenava a Car-

ta Regia de 24 de Setembro de 1 792, de latinidade, grego
,
philo-

sophia, e historia, íinalisando assim as aulas (|ue regiam em Mafra des-

de o anno dc I 7 7 2.

Tiveram os Principes a desejada successào , na.sccndo a Princeza

a Senhora I). Maria Thereza em 29 de Abril de 1793.

i\a collecçào do Sr. Francisco de Paula Ferreira da Costa, exis-

tem os. tres exemplares dc cobre fundido destas Ires medalhas, con-

formes ás dcscripeõcs que vimos cscriptas pela própria lettra de .losé

Anastacio da Costa c Sá ,
com a inscripçào em latim que se gravou

na pedra dos alicerces, o (jue nos foi communicado pelo Sr. Antonio

.loaquim ídorciia, a (piem devemos estas e outras muitas noticias his-

tóricas para a nossa Memória.

NUMERO G5.

MARIA. I. PORTUGAI, ET AI.GAKR. REG. BustO du P»ainha.

Rev.— er lcsitam

IMPERII DE FUTCRA
,

REGIA PROLE SPES

COXCEPTA RATA

FlRMAQCE SlT.

AN. AB. ORB. REPAR.

CIOIDCCLXXXXl
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NUMERO 66.

Maria. i. portugal et algarb. reg.— Armas porluguezas.
*

No exergo— an. ar. orb. repar.

CDIDCCLXXXXI.

Rev.— D. AXTOMO OLISIPOX CONF.— Planta do templo.

NUMERO 67.

IMPERII KT amtae religioxis heres.— Erontispicio do tem|)lo:

No exergo— an. ab. orb. repar.

CIOIDCCLXXXXI.— i.csiTAXAE GEMis DEUS ET PRAESiDiuM.— imagem dc Saiilo An*
lonio em nina nuvem em cima do altar, e defronte a Rainha, a Se-
nhora I). 3Iaria I, de joelhos nos dcgráos <lo mesmo altar, apon-
tando para o inappa da planta do templo.

I

IUN<-i-ipçno ila podra que »e laiieoii iio>* alioerrew «la nu«a íKr«‘ja
de Manto Antuiiio.

DEO. OPTIMO. MÁXIMO,

DIVOQIE. AXTONIO. OI.ISIPOXEXSi,

' UT COMMUM. LUSITAM. IMPERII. CAUDIUM.

OB. SUSCEPTAM. JAM. REGIAM. SOBOLEM.

NOVA. MULTIPLICKJUE. AUGEAT.

MARIA. I. LUSITAKORUM. REGINA. •

TEMPLUM. HOC. AERE. SCO. FACIEXDUM.' CURAVTI.

PRIMUM. LAPIDEM.

-MAXIMES. CAEREMOMLS. AC. S0LE:MMBUS. RITIBUS.

CONSECRAYIT. POSLTTQUE.

ALEXANDRE. EX. FRANCISCANA. FAMÍLIA.

ANTIQUCS. MALACENSSIUM. EPISCOPUS.

ANO. A. CHR. NAT. CIO.ID.CC.LXXXXI.

PRIDIE. NONAS. SEPTEMBRIS.

Meniiiiariu do Crato. em Mernaclie do Bom dardím, em 1991.

A Casa do Infantado foi instituida pelo Senlior Rei D. .loào IV,

por Carta de Lei de onze de Agosto de 1654, e ampliada pelo testa-

mento do Senhor D. Pedro II, de 19 de Setembro de 1704 , como

consta da (7arta de Lei da Senhora I). Maria I, datada de 34 de Ju-
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nho de 1789 , declarando as fôrmas das successões

—

Que a dUa casa

nunca se podesse u?iir, nem incorporar na mesma coroa.— A Senho-

ra D. Maria I, impetrou uma Bulia do Papa Pio VI, datada de 24

de Novembro de 1789, e confirmada pela Lei de 31 de Janeiro de

1790, em consequência de se achar no reino de Portugal erecto o

Grào Priorado do Grato do Hospital de S. Joào de Jerusalem
;
costu-

mando todos os nossos Reis, desde o anno de 1695, nomear um dos

Infantes da sua Real Familia, havendo ultimamente a mesma Senho-

ra nomeado seu filho o Principe Senhor D. Joào, ficando por esta Bul-

ia o Priorado do Grato unido perjietuamente á Gasa do Infantado , c

sendo o administrador dessa casa iguahnente Grào Prior do Grato.

Por Decreto de 10 de Marco de 1791, mandou o Principe o Senhor

1). J oào ,
como Grào Prior do Grato, fundar um seminário, cuja di-

recçào foi confiada aos padres da congrcgaçào de S. Vicente de Pau-

la
,
para os habitantes do mesmo priorado (pie pretendessem seguir

os estudos ecclesiasticos : e querendo o mesmo Principe (|ue o ohje-

cto deste novo seminário tivesse logo effeito, antes de finalisado o no-

vo edifício, ordenou, que interinamente se abrissem as aulas de gram-

matica latina
,
rhetorica

,
philosophia, theologia dogmatica, e moral,

historia ecclesiastica, e ritos, em umas casas alugadas para esse fim, o

que se poz em execuçào no dia 23 de Outubro; como consta do se-

gundo supplemento á Gazeta de Lisboa, de 12 de Novembro de 1791,

N.° 45.

Gunharam-se umas medalhas com argola
,
para usarem os colle-

giaes deste seminário.

NLMKRO 68.

JOAxxEs ESI xoMEN E.iis. — Figura de S. Joào Baptista assentado, junto

a si o cordeiro, c por baixo o nome do gravador da medalha— .i. fi-

gueiredo.—
Rev. REGA1.E SEMIXARIUM MAGM PRIORATUS CRATEXSIS. EsCudo daS ar-

inas portuguezas, com a cruz de Malta.

No exergo— axxo domim

MDCCXCl.—
Este exemplar de estanho é da nossa colleçào.

( ampanlin do RoummíIIoii, dONdo 1993 a 1995.

O exercito jiortugucz, com mandado pelo Tenente General Joào

Forhos Skilater, que foi auxiliar os hespanhoes contra a republica fran-



ceza, se distinguiu nas campanhas do Roussillion e da Catalunha, des-

de 1793 e 1795, e voltou para Portugal concluida a paz entre a Fran-

ça e Hespanha, aos 20 de Agosto de 1797.

Sua ]\Iagestade, a nossa Rainha, recompensou os Ofílciaes, augmen-

tando-os em postos, e concedeu a estes e aos soldados o poderem usar

de uma honrosa insignia no braço esquerdo, que consistia de uma gra-

nada de metal branco, e de uma peça de artilheria aos artilheiros.

o Kcnlior D. João, Principe Rogcnto, dCNdo 1900.

Pela grave doença da Rainha a Senhora D. Maria 1 , exerceu o

governo do reino o Principe Senhor D. João , em nome de sua

inài , desde 10 de Fevereiro de 1792, até 15 de Julho de 1799;

e tendo-se nesse dia
,
por uma junta de médicos, conhecido a impos-

sibilidade absoluta da Rainha
,
por Decreto da mesma data se decla-

rou o Senhor D. Joào, Principe Regente, titulo (|ue conservou até 20

de Março de 181G, em (|ue falleceu a Rainha, licando desde entào o

Senhor D. Joào VI, Rei de Portugal, Brasil, e Algarves.

Por Aviso da Secretaria d Estado dos íNegocios do Reino, de 20

de Setembro de 1799, se concedeu licença á camara da cidade do Porto,

para dedicar uma medalha ao Principe Regente, como consta da « Ora-

« çào dirigida ao muito alto e muito poderoso Senhor D. João, Prin-

«cipe Regente de Portugal, pelo Desembargador Vicente José Ferrei-

« ra Cardoso, odérecendo-lhe esta medalha, que a cidade do Porto man-

«dou cunhar, para memória do dia em que o mesmo Senhor se di-

« gnou de começar a reger estes reinos em seu Real Nome. Impressa

«em Lisboa, 1800.»

NUMERO 69.

Figura da cidade do Porto, pegando com a mão esquerda nas suas ar-

mas, e com a direita na mão do Principe para a beijar.

No exergo— mdccxcix.

Rev.— JOAXXI.

PORTCG. ET ALGARB.

PRIXCIPI

SUSCEPTO IXTER PROCELLAS

IMPERII CLAVO

CIVITAS PORTÜCALEKSIS.

D.

Temos visto muitos exemplares dê prata, e de cobre desta meda-

8
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^ N

lha
;
o de prata da Academia Real das vSciencias pesa 2 onças, uma e

meia oit. e 12 grãos.

f:n«aloM do gravador do»é Antonio do Vallo, no aiino do moo.

José Antonio do Valle nasceu em Lisboa aos 1 5 de Ouliibro de

1765, começou os seus estudos arlisticos na Real Casa Pia do castello

de S. Jorge, donde foi mandado para Roma em 1788, e ahi apren-

deu a gravura de pedras em camafeus. Pretendeu obter um logar de

gravador de cunhos da casa da moeda de Lisboa , e para esse eflbito

gravou, no anno de 1800, com os mesmos instrumentos que empre-

gava nas gravuras em pedra
, tres diversos cunhos em aço , com os

quaes cunhou algumas medalhas de prata e de cobre
;
e não agradan-

do este seu trabalho, não obteve o pretendido logar. F^oi estudar a Lon-

dres a gravura de cunhos
, e voltando a Lisboa alcançou o logar de

abridor extraordinário no anno de 1822, e em 1830 o de abridor

geral, com obrigação de ensinar também a gravura em pedras. Foi-

lhe depois tirado este emprego, e novamcntc reintegrado em 1833,
e em 1836 despachado Professor de gravura em pedra, na Academia

das Bellas Artes de Lisboa, que tinha sido fundada por Decreto de 25

de Outubro de 1836, emprego que exerceu até ao anno de 1840 em
que falleceu.

Extrahimos parte destas noticias da— Lista de alguns artistas

portuguezes colligidos de escriptos e documentos pelo Ex.“*° e Rev.®»

Sr. Bispo Conde, ü. Francisco de S. Luiz, etc. Lisboa 1839, de pag 56.

A primeira e a terceira destas medalhas de prata são da nossa

collecção, e a segunda é do Sr. Francisco de Paula Ferreira da Costa.

AUMERO 70.

MARIA I. DEI GRA. PORT. ET. A. REGINA. BuStO da Railllia.

Rev.— 1800.— Armas portuguezas.— Pesa i oitavas e 46 grãos.

AILMERO 7 1.

MARIA I. DEI. GRA. PORT. ET. A. REGINA.— Busto da Rainha.

Rev.— Armas portuguezas com ornatos.— Pesa 4 oit. e 30 grãos.
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^ÚMERO 72.

JOH. BRASS. PR 1 .NC. Lus. REG. — Busto clo Principc Regenlc o Senhor D.
.loào.

RP' . yüEM

AMES DICl

PATER ATQUE

PRINCEPS

• 1800.

Dois ramos de louro e carvalho.— Pesa 4 oit. e 30 gràos.

Roal ronipanliin «lo nov«» para aN narõf'» «» lorri*
<lo>* (law MfMlaN, (‘NlalM^lerlda em IM02.

O Sr. D. .loào, Principc Regente, attendendo á representação, com
vinte e quatro condições, assignadas pelos sete negociantes,— Jacw-
tho Fernandes Bandeira. — João Jntonio Lopes Fernandes — Joa-

quim J^ereira de Almeida— Gaspar Pessoa Tavares— Carlos Fran-
ciseo Prego— João da Silves Me7ides— Antonio José Ferreira, e ru-

bricadas por D. Rodrigo de Sousa Coutinho
, Conselheiro d’Estado

,
e

Ministro e Secretario (PÈlstado, houve por bern
,
por Alvar.1 de G de

Janeiro dc 1802, de conlirmar as mesmas condicoes
, nas quaes pe-

diam os auctorisassem para estabelecerem uma nova companhia deno-

minada — Beal companhia do ?iovo estabelecbnento para as fiações e

torcidos das sedas,— que duraria doze annos, ou os mais (jue á com-*

panhia depois lhe conviesse, concedendo-lhe muitos privilégios, e eti-

tre elles, aos fundadores, a mercê do habito de Christo, e a todos os

capitalistas o rej)utarem-se nobres
,
para sem outra habilitação pode-

rem ser admittidos aos empregos bonorificos, não exercitando officios

incompaliveis com elles. Poderiam authenticar os seus papeis com as

armas que lenbam a íigura da Pampbilia
,
que se diz inventora

da arte de manobrar a seda
;
mandando também cunhar umas me-

dalhas de prata que tivessem a mesma íigura
,
para serem distri-

buídas aos lavradores c{ue mostrassem ter feito crescer a lavra 3a se-

da , e a cultura das amoreiras
,
pelas tiadeiras que se distinguissem

na puresa da fiação, c por aquclles que se reputassem beneméritos

em qualquer dos objectos deste estabelecimento. Querendo o Principe

Regente mais efíicazrnente proteger esta companhia, ordenou ao Pre-

sidente do Real Erário, que estabelecesse annualmente quatro prêmios

do 1:6008000 reis cada um, dados pelos rendimentos da Fazenda Real,



dois nas provindas de Traz dos 3Iontes, propostos por esta companhia,

e os outros dois nas mais provincias do reino, propostos pelos Depu-

tados da Junta do Commercio, ás pessoas que mostrassem haver plan-

tado de viveiro maior numero de amoreiras
,
que transplantadas ti-

vessem fructificado , e vendido á companhia maior porçào de casulo.

Estas medalhas sào bastante raras
;
conservamos uma que nos foi

dada em 1807, quando fomos nomeado Socio desta companhia, como
filho unico e herdeiro do fallecido segundo dos fundadores que assi-

gnou as condições da representação.

NUMERO 73.

NO TEMPO i)V FELis REGENCiA.— Figura da Pampliilia dobando a seda.

No exergo— mdcccii.

Rev.— EM PREMio DO MERECIMENTO.— Aruias portuguezas.

Esta nossa medalha foi gravada por José Gaspar, natural de Fian-

dres, e pesa 1 3 oit. e fi gràos.

In%aMõoM (lOM fraiirozoN cm PorliiKal. c Kuerra peninsular,
«lewflc at<> 1^1 1.

Napoleào I, Imperador dos francezes, desprezando os tratados dos

annos de 18Ü1, e 1804, da neutralidade estabelecida entre Portugal

e a republica franceza, fez a convenção secreta em Fontainebleau, com
D. Carlos IV, Rei de Ilespanha, aos 27 de Outubro de 1807, para

con(|uistarem Portugal
;
convencionando, que a provincia de Entre Dou--

ro e Minho com a cidade do Porto pertenceria ao Rei da Etruria, com
o titulo de Lusitania Septentrional , Alemtejo c Algarve ao Principe

da Paz, com o titulo de Principe dos Algarves, ficando as provincias

de Traz os Montes, Beira, e Estremadura portugueza, com a cidade de

Lisboa em poder dos francezes , cujo destino se lhe daria depois de

concluida a paz geral.

O General Junot, com um exercito de (juarenta a cincoenta mil

homens, de tropas francezas e hespanholas, invadiu o reino de Portu-

gal sem declaraçào de guerra, com o pretexto de nos livrar da influen-

cia maligna da Inglaterra , entrou sem nenhuma resistência cm Lis-

boa, aos 30 de Novembro de 1 807, tendo no dia 29 embarcado a nos-

sa Rainha a Senhora 1). iMaria I, o Principe Regente o Senhor D. Joào

e toda a familia Real- para o Brasil.

O General Junot publicou vários Decretos em o primeiro de Fe-
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vereiro de 1808, pelos quaes o Imperador Napoleào tomava Portugal
debaixo da sua protecção, extinguindo a Casa de Bragança de reinar,

supprimiu o conselho da Regcncia (jue deixou o Principe Regente, e
publicou igualmente o Decreto do Imperador, datado de Milào de 23
de Dezembro de 1807, para os portuguezes pagarem cem milhões de
francos quarenta milhões de cruzados) de contribuição extraordinária

de guerra, para servirem de resgate de todas as propriedades, debai-
xo de quaesquer denominações, pertencentes aos particulares. Orga-
nisou depois uma divisào de tropas portuguezas, contendo mais de do-
ze mil homens, mandados para a campanha da Rússia, aonde muitos
delles falleceram.

. Começou a nossa feliz restauraçào, em onze de Junho de 1808
na cidade de Bragança, seguindo-se em Olhào, no Algarve, aos 16 de
Junho, e no dia 18 na cidade do Porto, desembarcando as tropas in-

glezas
, (|ue unidas depois ás poucas portuguezas que então existiam

,

formaram o exercito— Luso-Anglo— commandado depois por Sir Ar-
thnr Wellesley (Diujue dc Wellington).

Ganharam em 17 de Agosto a batalha da Roliça contra o Ge-
neral Delaborda, e em 21 de Agosto a do Vimieiro contra o General

Junot , o qual pediu suspensão de hostilidades em 22 de Agosto, o

que deu logar á convenção e capitulação de Cintra, em 30 de Agos-
to, entre o General inglez Hew Dalrymple, que se achava em Cintra,

na (jualidade de Commandante de todas as forças britânicas em Por-

tugal , e o General Junot; ajustando-se que todo o exercito francez ,

talvez de vinte e (juatro mil homens
, saisse de Portugal , levando

as suas armas, artilheria, cavallos, e hagagens, e íicando com a liber-

dade de poderem novamente servir como militares; com estes e ou-

tros artigos se concluiu esta convenção vantajosa aos francezes , não

agradando nem mesmo ao governo inglez
,
porque os francezes não

podiam resistir, nem ausentarem-se por Hespanha, já nesse tempo re-

volucionada.

Restabelecido o nosso legitimo governo em Lisboa, aos 15 de Se-

tembro de 1808 , o General inglez fez reunir a nossa Regencia sup-

primida pelos francezes, sendo esta depois alterada pela Carta Regia,

datada do Pvio de Janeiro em 6 de Julho de 1809, nomeando mem-
bros da mesma Regencia ao General Sir Arthur Wellesley, então Com-

mandante em chefe de todas as forças alhadas , e a Charles Steward

Ministro inglez então residente em Lisboa.

O General Soult (Principe de Dalmacia) com um exercito de vin-

te e cinco a trinta mil francezes, invadiu novamente Portugal, em se-
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te de Março de 1809, entrou na cidade do Porto, e batido pelo exer-

cito — Luso-Anglo— se retirou em 29 de Maio.

Fizeram os fraiicezes a terceira tentativa em 1810, com sessenta

mil homens, commandados pelo General Massena (Principe de Essling,,

e tomando, por capitulaçào do General Guilherme Cox, a praça d’Al-

meida, em consequência de ter ido pelos ares, em 24 de Agosto, com
a expulsão do deposito da polvora

;
em 27 de Setembro forào batidos

os francezes na batalha do Bussaco, avançando depois sómente até Tor-

res Vedras, pelas bem construidas fortificações então feitas para de-

fender a cidade de Lisboa , aonde se refugiaram muitos dos habitan-

tes das provincias do norte.

Destruido parte do exercito francez pela falta de mantimentos ,

grandes cbuvas, e febres epidêmicas, se retirou o resto em 5 de Mar-

ço de 1811, continuando os francezes a serem batidos nesta campa-

nha denominada — Guerra Peninsular— entrando os exercitos allia-

dos ein França, vencido IVapoleão, e regressando os Bourbons, finalisou

esta sanguinolenta guerra com ]>az geral, assignada em Paris aos 30

de Maio de 1814.

Guilherme Carr Beresford, agraciado com a Grã Cruz da Torre

e Espada, c com os titulos de Conde de Trancoso, e Maiapiez de Cam-
po 3Iaior , Marechal General junto á Real Pessoa do Principe Regen-

te, Conselheiro de guerra, e Commandante em chefe do exercito por-

tuguez, que desde 1809 o organisou, e continuou com o mesmo com-

inando em chefe depois da paz geral. Em 1815 foi ao Rio de Janeiro, e

obteve o Decreto, datado de 21 de Fevereiro de 1816, com os regu-

lamentos para organisar as ordenanças, e conservar o exercito portu-

guez com sessenta mil homens em tempo de paz, e os ofíiciaes ingle-

zes ao nosso serviço, até que, pela revolução de 24 de Agosto de 1820,

foram o Marechal Beresford, e lodos estes ofíiciaes estrangeiros, diinil-

tidos do nosso serviço.

KoMiniirarão cio loffitimo «{overiio de Portiival iia vilia de Olhão.
em Id de duiilio de IMOM.

« Eu o Principe Regente faço saber aos que o presente Alvará

com forca de Lei virem, (jue merecendo a Minha Real consideração e

estima os meus fieis vassallos habitadores do logar de Olhão, no reino

do Algarve, pelo patriotismo, amor, e lealdade, com que no dia 16

de Junho do corrente anno se deliberaram com heroico valor, e in-

trepidez mui própria da valerosa e sempre leal nação portugueza , a
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sacudir o pesado e intolerável jugo francez, com que se viam opprimi-

dos, e vexados, dando o signal da restauraçào da sua liberdade, tyranni-

sada com fados injustos, e violências insoflrivcis, e rompendo em vivas á

minha Augusta Pessoa, e a toda a Kcal Familia, arvorando a bandeira

portugueza, e propondo-se a sustentar com as armas na mào.eá custa

do seu sangue a causa da religião, e do thiono, com tanta perfídia inva-

dido : e querendo Eu dar um testemunho de (juam bem aceitos por

mim foram estes relevantes serviços, praticados com tanto brio, hon-

ra , e valor
,
que foram o jirimeiro signal para restaurar a monar-

ebia, de ([ue se tinha apoderado o inimigo commum da tranquillidade

da Europa, com manifesta usurpação, c ultraje dos meus Keaes Direi-

tos, e da Augusta e Real Familia
;
e ao mesmo tempo distinguir entre

os presentes e vindouros o refer ido logar de Olbào
, c seus habitan-

tes : Hei por bem e me apraz erig.il-o em villa
;
e ordenar (jue da pu-

blicação deste em diante se denomine tilla ilc ül/tão da restauração

. . . . e permitto outro sim, que os habitadores delia usem de uma me-

dalha, na (|ual esteja gravada a letra — ü— com a legenda — Vi-

va a restauração^ e o Príncipe Regente nosso senhor.— Pelo (jue man-

do. . . . Dada no palacio do Rio de Janeiro cm 15 de Novembro de

1808. — Príncipe.— >*

O Sr. Augusto Carlos Teixeira de Aiagão, Cirurgião mór do .

batalhão de caçadores n.° \
,
possue uma bella collecção de moedas e

medalhas romanas e portuguezas
;
incançavel cm obserjuiar os seus ami-

gos, teve a bondade de nos obter o desenho exacto desta medalha bas-

tante rara, para ser publicada na nossa Memória.

NUMEKO 74.

VIVA A RESTAURAÇÀO E O PRixciPE R. X. s. — No caiupo (Ju meflallia um
— O— e não tem reverso.

ReMtauracüo do lotritimo governo de Portugal na eitiade do Porto,

em It* de duniio de IMOtt.

Tres medalhas de estanho temos visto iguaes no anverso e dil-

ferentes no reverso, e foram cunhadas pelo motivo da restauração do

nosso legitimo governo no Porto, em 1 808, as quaes se acham lura-

das
,
que serviram para os povos as trazerem pendentes com fitas ao

peito. Consta que algumas se cunharam de prata.
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NUMERO Tf).

18 DE JUNHO DE 1808. EXPECTATA DIES ADERAT. AnURS TCaCS pOrtU-

guezas com ornatos, e por baixo — dom joÃo vi. príncipe regente

RESTAURADO.

Rev. na orla— Ás armas patriotas verdadeiros.

E no campo da medalha— Ás armas

portuguezes vamos

libertar-nos de huns

ÍMPIOS, restaurar o nosso

príncipe, conservar

A nossa religião,

E os nossos altares,

A castidade de nossas

mulheres, e a liberdade

DE nossa PATRIA.

viva PORTUGAL.

NUMERO 76.

18 DE JUNHO DE 1808.— EXPECTATA DIES ADERAT. — Amias rcaps por-

tuguezas com ornatos
, e por baixo— dom joÃo vi. príncipe regente

RESTAURADO.

Rev. na orlá— 18 de junho de 1808
EXPECTATA DIES ADERAT.

No campo— o bnsto do l^rincipe Regente , c as armas portugiiezas

,

e no exergo— d. joÃo vi

príncipe regente

RESTAURADO.

Cunharam outra com as legendas similhantes á primeira, e com
uma pequena cruz no centro.

Baialbtlo tIoN voluntário» arailomiro» clc Coimbra, om ibO^.

Pela restauraçào do legitimo governo em 1808, os estudantes

de Coimbra formaram uin balalbào, sendo-llie concedido usarem de

uma medalha que traziam pendente ao peito, por Portaria do gover-

no provisorio estabelecido no Porto
;

feita de papel, c igual de ambos
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os lados, meltida em um caixilho de vidros e metal ao redor. 0 Sr.

Conselheiro Abel Maria -Tordào de Paiva Manso, Socio eíleclivo da Aca-
demia Real dasSciencias de Lisboa, teve a bondade de nos comnmni-
car esta medalha bem rara para ser aíjui gravada.

MMERO 77.

PRO FiDEi— pRo PATKiA— PRo REGE.— Escudo das amuis portuguezas

com bandeiras, um moclm em cima de um livro, e por baixo uma
aguia cabida.

O Alvará de 15 de Abril de 1811, mandou dissolver csle ba-

Jalbào de voluntários acadêmicos, agradeccndo-lbes a boa vontade com
(|ue se tinham alistado.

Cayenu loniafla ao»> fraiicoxeM cni I^OU.

O Sr. D. Joào, Príncipe Regente, declarou guerra ao império Iran-

cez, pelo seu manifesto, datado do Rio de Janeiro do primeiro de Maio

de 1808, em consecjuencia das tropas imperiaes, commandadas pelo

General Junot, se assenhorearem de Portugal, aonde haviam sido re-

cebidas como amigas. Pouco tempo depois ordenou cpie saisse do Pa-

rá uma expedição militar de quinhentos homens, commandada pelo

Tenente Coronel de artilheria Manuel Marques, intitulada Corpo da

vanguarda de Voluntários Paraenses, para ir contra a visinha colonia

Iranceza de Cayena, fazendo-se á vela no dia 6 de Novembro de 1808.

Victor Hugo, governador da colonia, julgando inútil qualquer resis-

tência, a entregou por capitulaçào
,
no dia 14 de Janeiro de 1800 ,

embarcando para França com toda a guarnição. Foi nomeada uma jun-

ta provisória , composta de alguns habitantes daquella colonia
,
que

durou 18 mezes, e depois nomearaip para este governo o Desembar-

gador João Severino Maciel da Costa
,
depois Marcjuez de Queluz no

império, que organisou uma completa administração em todos os ra-

mos de justiça, policia, e fazenda, (pie dirigiu por oito annos com ge-

ral contentamento dos respectivos moradores. Quando previu que esta

conquista seria restituída aos francezes ,
fez transportar j>ara o Brasil

os generos preciosos (jue nella havia. Por suas diligencias se estabele-

ceram tres plantações de especierias, uma no Pará, outra em Pernam-

buco, e outra no Rio de Janeiro, vulgarisando-se alli a canna de assu-

car de Cayena muito su[)erior á do Brasil
;
o que tudo se pode ver

na — Apologia que dirige á nação portugueza João Severino Maciel

9
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da Costa, a fim de se juslKicar das imputações que lhe fazem homens

obscuros, as (juaes deram causa ao Decreto de 3 de Junho, e á pro-

videncia communicada no Aviso de 11 de Julho de 1821 — impres-

sa em Coimbra— 1821.

Pela paz geral leve Portugal de ceder esta sua comjuista , nào

obstante os sacrifícios que fizera , e o muito sangue portuguez derra-

mado em tantos combates contra o poder colossal de Aapoleào I. No
Acto final do congresso deVienna, de 9 de Junho de 1815, no qual

fomos representados pelo Conde de Palmella, depois Duque, por An-

lonio de Saldanha da Gama, depois Conde do Porto Santo, e jior D.

José Lobo da Silveira, depois Conde de Oriolla, se estipulou a entre-

ga desta colonia.

Pelo artigo 107 daquelle Acto, se obrigou o Principe Regente

a restituir a Caycna franceza até ao rio Oyapoc
;
e no artigo primei-

ro da Convenção de 28 de Agosto de 1817, assignada cm Paris, se

designou o praso em que a restituição seria eflectuada. No mez de

Novembro seguinte se apresentou em Cayena o Conde Carra Sainl Cyr,

nomeado por Luiz XVIII
,
para o governo da colonia

,
a quem João

Severino promptamente lhe fez a entrega no dia 8, conforme as ins-

Irucçòes de que o mesmo Conde foi portador.

Em Londres se cunhou uma medalha de prata para perpetuar

esta nossa conquista.

NLMERO 78.

D. JOAM p : G : D : piunc : hegen : de poktcgal— &c.— Busto do Princi-

pe Regente.

No cxergo= 18U9=e o nome do gravador— pidgeon— f.

Rev. CAYENXA TOMADA AOS FRA?iCEZES.

No campo— 14 jan. 1809.— Dois ramos de louro atados.

Pesa o exemplar de prata dourada da Academia Real das Scien-

cias, I 1 oit. e 22 grãos.

H«‘<laltiaw tl<‘dicadaN a L,ord IVdlíiietoii, Coiumaiidaiite ilon

oiier<*itos aIliadoM na guerra pciiinMular.

O General Lord Wellington, pelos seus grandes serviços presta-

dos na guerra peninsular contra os francezes, foi agraciado em Portu-

gal com a Grão Cruz da ordem da Torre Espada, e com os titulos de

Conde do Vimieiro, e Marquez de Torres Novas cm 1811, c Duque
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dc Victoria em 1812; e em Hespanha com o titulo de Duque de Ciu-

dad Rodrigo.

Publicamos aquellas medalhas de que temos noticia, e que lhe

foram dedicadas.

iNUMERO 79.

HISPAMAM ET LUSITAMAM KESTITCIT WELLINGTON. BuStO dc WellingtOll.

Rcv.— Na orla— vimieira. aug. 21— 1808.— talavera. july. 28—
1 809. ALMEIDA. MAY. Ó 1 811.

No campo do medalha— ciudad

RODRIGO

JAN. 19—1812
BADAJOZ

APRIL. 2. 1812

SALAMANCA

JULY. 22. 1812.

&c. &c. &c.

Parece ter sido cunhada em Inglaterra esta pequena medalha de

í ohre, e existe na nossa collecçào.

NUMERO 80.

ART. COMES DE WELLINGTOX. BuStO.

RcY. VOTA

PUBLICA

Coroa de louro circumdando a legenda.

Copiada da medalha de estanho da collecção do Sr. Francisco de

Paula Ferreira da Costa.

NUMERO 81.

ARTHUR MARQUIZ OF AVELUNGTON. BuStO.

ReV. PORTUGAL

DELIVERED

SPAIN

RELIEVED

MDCCCXn

Coroa de louro circumdando a legenda.

O unico exemplar que vimos desta medalha de prata, cunhada

era Inglaterra, existe na nossa collecçào, e pesa 7 oitavas.

9 .
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Condecorarôos dada» aoN militare» que kc diKtinauiram
in Ciuerra PeninKuIar.

yuarlel General no Paleo do Saldanha 28 de Marro de 1820.

ORDEM DO DIA.
‘

O ílluslrissimo e Excellcntissimo Senhor Marechal General, Mar-

(juer de Campo Maior, tem o maior prazer em mandar publicar ao

Exercito o Decreto, que abaixo segue, pelo (fual Sua 3Iagestade Elllei

>'osso Senhor Se Dignou honrar com as distineções designadas no mes-

mo Decreto os OÍFiciaes ([ue este indica : e manda tamhem Sua Ex.*

publicar ao Exercito a relação, transcripta nesta Ordem, dos Oííiciaes,

cujos nomes fez subir á Real Presença de Sua Magestade, pelos julgar

nas circumstancias de lhes competirem as distineções (com declaração

das Batalhas, e Sitios, em que cada um as mereceu) na conformidade

das Instrucções, e Restricções estabelecidas por Sua Magestade, (jue

mostram as circumstancias, debaixo das quaes deviam ser conferidas

;

tanto para Sua Ex.* dar oceasião a qualquer, que tenha sido omittido

por acaso, de fazer a sua reclamação, como para evitar, (jue se façam

reclamações desnecessárias, ou com ignorância das regras, ou condi-

ções estabelecidas por Sua 3Iagestade, e (jue ligam Sua Ex." na sua

escolha. As condições são claras, e fáceis de comprehender: e Sua Ex.*

espera que nenhum Official representará, se a sua pretenção não for

conforme a estas condições; pois Sua Ex.* certamente não se hade ala.s-

tar delias.

Sua Ex.* tem igual satisfação em mandar publicar ao Exercito,

([ue Sua 3Iagestade Se dignou tamhem de conceder uma Gruz pelos

annos de Campanha, conforme mostram as IVegulações, que acompa-

nham esta Ordem, comprehendendo-se nesta Real Graça Officiaes, Of-

íiciaes Inferiores, e Soldados, tanto da primeira, como da segunda li-

nha. A lista daijuelles, a quem compete Cruz, está-sc formando, e

concluida ella será publicada na Ordem do dia, para conhecimento de

lodos, c com o mesmo ohjecto que fica referido para os distinctivos

das Batalhas.

DECRETO.

Tendo Eu Tomado na Minha Real Consideração o distinclo ser-

viço (jue Me fizeram os Generaes Commandantes de Corpos, e outros
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Ofllciaes, nas Batalhas, e Sitios prlncipaes que houveram no Reino de
Portugal, na Hespanha, e na França, da parte das Tropas Portuguezas,

e dos alliados, contra as Francezas, e especialmente pela influencia que
laes Batalhas e Sitios tiveram no exito de uma Guerra, que restituiu

o Meu Reino de Portugal, e o da Hespanha, á sua antiga liberdade,

e tanto contribuiram para a paz geral da Europa : E Querendo Eu
perpetuar a memória, e nornc dos sobreditos Generaes, e Oíficiaes, dis-

tinguindo cada um delles conforme o numero de acções em (jue s,c

acharam, e onde pelo seu valor mereceram especial lembrança : Fui
Servido destinar para os Generaes que se tiverem achado em dez ac-

ções principaes, ou mais, um Collar formado das Quinas Portuguezas

das Armas do Meu Reino Unido, e inscripções de cada uma das Ba-

talhas, e Sitios memoráveis na dita Guerra: este Collar pertencera' só-

mente áquelles Generaes, que tivessem Patente de Marechal de Campo
pelo menos, quando se acharam nas Batalhas, ponjue lhes é concedi-

do; c para os que se tiverem achado em tres, ou mais até nove, uma
Medalha com a minha Real Effigie, circumdada de tantas folhas de

Oliveira, quantas forem as Batalhas, ou Sitios em que se tiver achado

o General, ou Oíficial a quem se der, e nellas gravados os nomes das

acções em que se achou. UTtimamente para os que tiverem cooperado

somente para uma ou duas das referidas acções, e Sitios, Tenho Des-

tinado uina Medalha, com uma ou duas folhas de Oliveira atravessa-

das, aonde se gravem os nomes dessas acções, como tudo se verá mais

miudamente nos desenhos, e instrucções,' que vào juntas a este, e as-

signadas pelo Marquez de Aguiar, do Meu Conselho de Estado, Mi-

nistro Assistente ao Despacho, encarregado interinainente da Repar-

tição dos iNegocios Estrangeiros e da Guerra. O mesmo Marquez de

Aguiar o tenha assim entendido, e o faça executar. Palacio do Rio de

Janeiro em 28 de Junho de 1810.— Com a Rubrica de Sua Mages-

tade.— Cumpra-se e Registe-se. Palacio do Rio de Janeiro l.° de Ju-

lho de 1816.— Com a Rubrica do Ex."’° Marquez de Aguiar.

I.NSTUUCeÕES

detennhuulas no Decreto com data de 2% dt Junho de 181' 6,

como nellc se contem.

Artigo 1

.°

Batalhas e Sitios principaes (juc houveram na Península, e Fran-

ça, em que entraram as Tropas Portuguezas.
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2.*

fífPÍÍÍ-’VT ilí"
"

3.*

ví.i 4.*

5.*

3. H “ 6.*

1)

»
' > , i:

8 .*

9.*

,
10 /

1 I.*

12 .*

13

.

*

14

.

*

15

.

*

16

.

*

VIMIEIRO.

CORUNHA.

TALAVERA.

BUSSACO.

FUENTES DE HONüR.

ALBUHERA.

CERCO DE CIUDAD RODRIGO.

CERCO DE BADA.IOZ.

SALAMANCA.

VICTORIA.

PYRINEOS.

CERCO DE S. SEBASTIÀO.

NIVELLE.

NIVE.

ORTHES.

TOULOUSE.

Artigo 2."

Condições, que se exigiram nos Generaes e Ofíiciaes, para serem

credores das distineçoes determinadas no sobredito Decreto.

1
.*

As insignias, ou medalhas pertencerão privativamente aos Oíli-

ciaes combatentes.
^ ^

As Batalhas, ou Sitios assim designados, servirão unicamente de

titulos para se darem os Collares, ou Medalhas: todos os outros Com-
bates particulares, ou serviços, nào poderão ser allegados para obter

distinctivos concedidos pelo Decreto, de que esta instrucçào faz parte.

3.*

As distineçoes serão dadas ao Commandante de um Regimento

de Cavallaria, ou de Infantaria de Linha, ou de um Batalhão de Ca-

çadores, ou de uma Brigada de Artilhcria, que se tiver achado com
o seu Corpo em uma das acções acima especificadas, tendo eíTectiva-

mente combatido nella todo o Corpo, ou a maior parte, e pelejando

conforme a natureza da Arma, a que pertencia o dito Corpo.
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Todo o Official, ([ue tiver comruandado uma força de tropas tal,

como acima se disse, em algumas das referidas Batalhas, por lhe haver
recahido o commando em hoa fé, por occasiào de morte, ou feridas do
Chefe, e esta tropa tiver combatido na mesma acçào, como fica dito,
e depois deste Oílíicial ser o Commandante delia, terá direito á distinc-
çào que lhe competir como tal, sem comtudo prejudicar ao Chefe, ou
Commandante, que se retirou em consequência das feridas recebidas.

5.*

Os Oniciaes Generaes, que tiverem commandado Divisões, ou Bri-
gadas, que tiverem pela maior parte sido empregadas, e combatido,
como fica dito nas sobreditas acções, terào direito igualmente á dis-
tincçào determinada para cada uma delias.

().*

Os Officiaes Superiores, que durante a Batalha tiverem comman-
dado as Repartições Militares, ou tiverem estado á testa delias, terào
direito ao distinctlvo de honra.

"• a
i •

Todos os Officiaes de Estado Maior de um General, <|ue receber
o distinctivo, que se tiverem achado com elle na Batalha, por que o
seu General o recebeu, e tiverem a Graduaçào de Major, ou outra

maior, terào direito ao distinctivo, que por tal Batalha se der.

8 ."

Os Officiaes da Repartiçào do Ajudante General, e Quartel Mes-
tre (General, que tiverem feito as obrigações de Chefes de Repartiçào

em uma Divisào, tendo a Graduaçào de Major, terào direito á insignia

de distinccào.
í).*

(4 Marechal (General Commandante cm Chefe do Exercito inlòr-

mará com a brevidade possivel a Sua 31agestade, pela Secretaria de

Estado dos IVegocios Estrangeiros, e da Guerra, dos nomes, e gradua-

ções das pessoas, a quem conforme as regras acima competem as dis-

tineções, com (jue Sua Magestade se Dignou Honrar os Officiaes, que

se acharem nas circumstancias determinadas nos paragrafos acima, de-

clarando igualmente as Batalhas, ou Sitios, em que cada un» as mereceu.

I
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10 .*

Acontecendo, que algum dos Officiaes, a quem pertence a dis-

tincçâo ordenada, se ache depois lesado, seja por nào ter sido contem-

plado, ou por se ter omittido alguma das acções em que se tiver acha-

do, tendo as condições apontadas, representará a Sua Magestade pelas

regras estabelecidas, e o seu requerimento virá já informado pelo Ma-

rechal General, que o fará subir á Sua Real Presença.

Da Jovma par que sc usará do Collar, c das Medalhas de distineção,

1
.’

Os Generaes. a quem Sua Magestade Conceder o Collar de dis-

tineçào, usarào delle sobre o peito, pendente dos hombros.

2 .°

Os OKiciaes, a (juem igualmente for concedida a Medalha, usa-

rào delia ]>endente de uma fita presa na farda ao lado direito do peito.

Palacio do Rio de Janeiro 28 de Junho de 1816— Marquei de

Aguiar.

Regulações para a distribuição das Cruzes de Condecoração propostas

a conferirem-se ao Exercito
,
que ejfectivamente serviu contra o

inimigo na grande guerra Peninsular nas Campanhas de 1809,

1810, 1811, 1812, 1813, e 1814.

1
."

Todo o Official de qualquer graduaçào, que esteve presente, c

ellèctivamente servido com o seu respectivo Corpo, ou no Estado Maior,

nas operações contra o inimigo durante (juatro, ou mais das seis Cam-
panhas seguintes

;
a saber :

1.

“ Campanha 1809

2.

* » 1810
3.* » 1811



1812

1813

1814

4.* Campanha

I erá, conforme as reslricções abaixo prescriptas, uma Cruz de ou-
ro, segundo o modelo IV.“ 1 annexo, a qual trará sobre o peito esquer-
do, pendente de uma fita da côr nacional.

2 ."

i’odo o Official, (jue da mesma maneira tiver servido duas, ou
tres das referidas Campanhas, terá uma Cruz de prata, conforme o mo-
delo annexo, N.° 2, a í[ual trará como a de ouro.

3.

”

üma Cruz de prata, conforme o modelo annexo, N.° 3, será con-

ferida aos Ofíiciaes Inferiores, e Soldados, que tiverem servido em duas,

ou mais Campanhas, nas proporções seguintes de cada arma:

200 Para cada Regimento de Infantaria de Linha.

120 Para cada Batalhào de Caçadores.

25 Para cada Esquadrão de Cavallaria.

30 Para cada Brigada de Arlilheria.

25 Para cada Companhia de Artifices Engenheiros.

Os Regimentos, que guarneceram as Praças principaes, ou as da

segunda ordem, que estiveram guarnecidas, e armadas regularmente,

e que foram ameaçadas pelo inimigo pelo espaço de tempo arbitrado

para um Corpo servir em Campanha, (seis rnezes) serão considerados

como servindo naquella Campanha, em que a proximidade do inimigo

teve logar, com tanto que a dita Praça não fosse tomada.

Os Oniciaes dos Regimentos de Milicias, que serviram em duas,

ou mais destas Campanhas, segundo as restricções prescriptas no § 4,

destas regulações, serão comprehendidos na distribuição destes distin-

ctivos
; e lOÜ Cruzes se darão a cada Regimento, para distribuir pe-

los Officiaes Inferiores, e Soldados,

4.

®

’ Nenhum OÍTicial terá direito a ser contemplado por qualquer des-

tas Campanhas, na qual não estivesse effectivamente reunido, e pre-

sente no seu Corpo, ou destacado delle em serviço de Campanha, ou

10



no Kstado Maior nas operações contra o inimigo : nem se depois de

estar reunido se tiver ausentado delle antes da conclusão da mesma
Ompanha

;
salvo aquelle cuja ausência fosse em razào de ferido.

O ter estado ausente em razão de moléstia (salvo o caso em que

a moléstia proviesse de feridas recebidas na mesma Campanha não

será considerado motivo sufficiente para ter direito ao distinctivo por

uma Campanha, quando na mesma não tenha servido, como acima se

requer, do principio até ao íim, ou por espaço de seis mezes.

Quando porém um Official tiver estado presente no seu Corpo,

ou no Estado Maior, e tiver elTecti va mente assistido a uma das Bata-

lhas, ou Sitios principaes de qual(|uer Campanha (^tendo o tal Corpo,

ou Estado Maior, direito pela mesma acção ao distinctivo Conferido

por Sua Magestade, pelo Decreto de 28 de Junho de ISlõ; será con-

siderado como tendo serviílo aquella Campanha, não obstante não ter

servido até ao fim, ou por seis mezes.

Estas Batalhas, e Sitios são os seguintes

:

1809 TAI.AVERA.

1 8 1 0 BUSSACO.

< u t I \
FUENTES DE HONOK.

I o 1 1 1

(
ALBUHEBA.

í CIUDAD RODRIGO.

1 8 I 2
I

BADAJOZ.

f
SALAMANCA.

1

VICTORIA.

PYRINEOS.

S. SEBASTIÃO.

NIVELLE.

\ NTVE.

1814
\
I TOULOl.SE.

Nenhum Official terá direito á condecoração por quahjucr Cam-
panha, na qual tenha tido nota no seu Corpo, ou fora delle, por iná

condueta na presença do inimigo, senão quando um Conselho de ave-

riguação , ou de guerra , o tenha honrosamonte absolvido de tal im-

putação.

Nenhum Official, que subsequentemente tiver sido demittido do

serviço [)or sentença de um (Conselho de guerra
,
ou que tenha sido

cu!|)ado de um crime deshonroso, ou que finalmente tenha sido sen-



tenciado a dois annos, ou mais de prisào, terá direito a um distincti-

vo por qualquer Campanha da guerra.

Todo o Oflicial
, (|ue debaixo destas regulações venha a ter di-

reito a esta condecoração, a receberá ainda mesmo quando esteja fóra

do serviço ,
uma vez (jue nào tenha saido deste por motivo de má

conducta, e que o nào deixasse durante a guerra, senão quando a sua

má saude o incapacitasse de servir.

\

5."

Os Olficiaes Inferiores, e Soldados, que tenham direito a este dis-

tinctivo, conforme e theor do 3.” §, serão preferivelmente escolhidos

em primeiro logar d’entre aíjuelles mais conspícuos por sua intclli-

gencia e valor
; e em segundo dentre aquelles que ,

combinando os

mais longos serviços activos com a diligencia , sisudesa, e attenção .

forem os mais benemeritos.

I\a distribuição destas condecorações se comprehenderá uma por-

ção destes benemeritos Ofíiciaes Inferiores, e Soldados, que depois da

conclusão da guerra tenham obtido regularmente a sua baixa.

Em quanto ao resto, todas as restricções mencionadas no 4.“ § .

se applicarão igualmente aos Officiaes Inferiores, e Soldados.

Estas condecorações ficarão depois da sua morte em poder das fa-

luilias dos Orficiacs , e Officiaes Inferiores, e Soldados, a quem foram

concedidas, em lembrança de seus bons e valerosos serviços
;
porém

não poderão ser usadas senão pelos •mesmos indivíduos, a cjuem foram

originalmente conferidas.

— Ajudante-General— Mosivho.—

ModalliaM dCNoriplaw no Itorroto o InMracçõON do
d<‘ diinlio do 1^16 .

Nào foi possivel obtermos o desenho dos collares concedidos aos

officiaes generaes que tivessem assistido a dez ou mais acções.

' NUMERO 82.

Medalha de ouro com a Real Effigie, pendente no peito do lado di-

reito, concedida aos generaes, e mais officiaes, que se acharem em

tres até nove acções, circumdada de folhas de oliveira, aonde es-

tão gravados os nomes dessas acções.

10 .



NUMEKO 83.

Medalha de ouro concedida aos officiaes (jue assistissem a uma ou duas

acções, tendo uma ou duas íolhas de oliveira atravessadas, com os

nomes das acções, e ig^ualmente pendente do lado direito.

XUMERO 84.

Cruz de ouro pendente do lado esquerdo
,
concedida aos oíliciaes que

tiverem quatro ou mais das seis campanhas designadas no Decreto,

conforme o modelo N.® 1; e outra igual de prata, conforme o mo-
delo N.® 2, aos ofiiciaes (jue tiverem duas ou tres campanhas, ten-

do sempre no centro da medalha o numero das campanhas
, e no

' reverso as quinas.

MIMERO 85.

Cruz de prata para os ofíiciaes inferiores e soldados, conforme o mo-

delo N.® 3, que tenham servido em duas ou mais campanhas.

Todas estas medalhas eram pendentes cm uma fita da cor na-

cional, que era nesse tempo azul e encarnada, mudando depois pelas

seguintes Leis

:

Cartas de Lei de 23 de Agosto de 1821, e 17 de .laneiro de

1822, estabelecendo, que as cores nacionaes seriam azul c branco,

còres que formavam a divisa da naçào porlugueza , desde o princi-

pio desta monarchia. Decreto de 1 8 de Junho de 1823, ordenando,

(jue as còres tornassem a ser— azul c encarnado.— Decreto N.® 22,

da Regencia estabelecida na Ilha Terceira, datado do Palacio do Go-
verno, em Angra aos 18 de Outubro de 1830,” para a bandeira por-

tugueza ser — azul e branca com as armas reaes no centro,— conti-

nuando as còres nacionaes — azul e branco.—
I

\
Condecorações datlas aos empreendos ci\ iw, que serviram

na guerra peninsular.

Secretaria de Estado dos Aegocios da Guerra em 18 de Maio de

1825.

Publicam-se ao Exercito os Decretos seguintes.

Querendo dar um testemunho da contemplação em que Tenho
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os serviços que durante a Guerra Peninsular, terminada em 1814,
Me fizeram os Empregados Civis das Repartições e Corpos do Exer-
cito: Hei por bem conceder aos mesmos Empregados, segundo as res-

tricções contheudas na Regulaçào approvada por Decreto de 28 de Ju-
nho de 1816; e mostrando-se desembaraçados de quaesquer contas

,

que no decurso d’aquella guerra, tivessem com a ]\linlia Real Fazen-

da, uma das tres Medalhas que se designam nos modelos annexos a es-

te, pelo modo que abaixo se declara, a saber: 1.” Áquelles dos ditos

Empregados Civis das Repartições e Corpos do Exercito
, cujos loga-

res ou empregos que tiveram , dependiam segundo as Leis , e Regu-
lamentos respectivos , de Nomeaçào, Coníirmaçào, ou Approvaeào Mi-

nha, que serviram cíTectivamente em quatro, ou mais das Campanhas
mencionadas na referida Regulaçào, uma Medalha de ouro, conforme
o modelo N.® 1 , (jue se trará sobre o lado esquerdo do peito

,
pen-

dente de fila azul e encarnada tecida em xadrez. — 2.® Aquclles

dos mesmos Empregados de que trata o artigo precedente ([ue servi-

ram eOectivamente sómente em duas, ou tres indieadas campanhas,

uma Medalha de prata, conforme o modelo A.® 2, (|uc se trará tam-

bém do mesmo modo, e pendente de igual íita— 3.® Aquclles dos

ditos Enqiregados finalmente
, cujos logares , ou Empregos (juc tive-

ram , dependiam unicamente, pelas Leis e Regulamentos respectivos,

de Aomeaçào , ou Approvaçào dos Chefes principaes das’ Repartições

a (JUC jiertenciam, que serviram eflectivamente cm duas, ou mais das

supracitadas campanhas, uma Medalha de prata, conforme o modelo

A.® 3 ,
que se trará igualmcnte sobre o lado esquerdo do peito, pen-

dente da fita azul e encarnada que já íica referida. E poKjue convem

muito (jue na concessão destas Medalhas haja a maior circunspecção

,

jiara que não possam ser usadas por outros alguns individuos : Sou

Servido.Ordenar outro sim, que jirecedendo-se immediatamentc ás ave-

riguações necessárias, pelo modo que jjarecer melhor, se exj)cssam, pela

.Secretaria d’Estado dos Negocios da Guerra, titulos a favor daquelles

a quem as mesmas Medalhas possam competir, segundo as regras que

ücam estabelecidas. O Conde de Barhaccna, Francisco, Conselheiro de

Estado , Ministro e Secretario d Estado dos Acgocios da Guerra o te-

nha assim entendido, e faça executar com os despachos, e ordens ne-

cessárias. Paço em 13 de .Maio de 1825.— C.om a Rubrica de Sua

Magestade.— Conde de Barhaccna, Francisco.

—

— Está conforme o Original.— O Chefe da I." Direcção— /\zedo.
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Nedalha* d<M»criptai« no Decreto de 13 de Maio de IS93.

NUMEKO 8G.

Medalha de ouro jiara os empregados civis por nomeaçào Regia, que

serviram no tempo de «juatro ou mais campanhas, conforme o mo-
delo N." 1 que se acha no citado Decreto.

NUMERO 87.

Medalha de praia para os empregados civis, (|uc serviram no tempo

de duas ou tres campanhas , conforme o modelo N.° 2 do mesmo
1 )ecreto.

NUMERO 88.

Medalha de prata [)ara os empregados civis, cujos logarcs dependiam

de Leis regulamentares, c nomeados pelos chefes, que serviram no

tempo de duas ou mais campanhas, conforme o modelo N.“ 3 do

mesmo Decreto; todas pendentes com íitas da cor nacional.

CoiulocoraçdoN concoditln» polo Kovorno íiieloz, a algiino» milita-
ro» na Kiit^rra poninMular.

Distribuiu o governo inglez algumas medalhas aos militares in-

glezes, e aos portuguezes, que praticaram acçíães distinctas nesta guer-

ra , c nào sendo possivel obter os esclarecimentos necessários para as

descrever, copiamos aqui as explicações que vitnos em uma estampa,

que continha duas destas medalhas c um colchete, as quaes eram pen-

dentes com fitas encarnadas e orlas azues ferretes.

Figura da Grà Bretanha assentada, tendo na mào direita uma coroa

de louro, c na esquerda uma palma, e aos pés urn leào.

Rev.— Coroa de louro, e no centro :

VIMIEIRA.

1808.
.

'

Estas medalhas erào cobertas com dois, vidros; umas maiores pa-

ra os generaes, tendo a fita ao redor do pescoço, e a medalha pen-

dente ao peito; e outras mais pequenas para os coronéis, pendentes

nos botões da casaca.

í



Cruz com um leào no centro, e nos braços os nomes das batalhas.

FCENTFS

DE ONOR.

BADAJOZ. BÜSSACO.

CIfDAD

RODRIGO.

Colchete com a legenda — albuhera.

—

Enfiavam-se na mesma
lita -estes colchetes com os nomes de cada uma das batalhas.

ComlororaoõoM ronrodidaM polo governo lioNpanliol, a aleun« mi-
lilaroM na Kuerra peninsular.

O Sr. abbade Antonio Damaso de Castro e Sousa, nosso conso-

cio na Academia das Bellas Artes de Lisboa, incansável em obsequiar

os seus amigos, teve a bondade de nos communicar inn manual, eon-

terdo todas as ordens hespanholas militares antigas, e as modernas ins-

tituidas por D. Fernando VII, com os Decretos das suas instituições, e

varias medalhas
;
sendo muitas destas as que se estabeleceram para pre-

miar os militares que se distinguiram nas campanhas da guerra pe-

ninsular.— Noticia (le las ordenes de caballcria de Espa/ia, cruces, //

medallas de distincion com estampas.— Madrid.— Imprenta de Coi-

tado— 1815,— em dois pequenos volumes, com 395 paginas, e 72

estampas coloridas.

A Menliora Infanta D. liaria Izabel. fillia do Koiihor II. João VI, r
«-awada rom D. Fernando VII de IleNpanlia, ein IMIO.

A Senhora D. Maria Isabel, Infanta de Portugal, nasceu em Lis-

boa a 19 de Maio de 1797, casou em 181(5 com seu tio I). Fernan-

do VII, Rei de Ilespanha, e morreu em Madrid aos 2(5 de Dezembro

de 1818. A Academia das Bellas Artes de Valença mandou cunhar

uma medalha , da qual temos visto muitos exemplares de prata e de

cobre, em memória deste casamento, a (|ual se acha descripta na— Des-

cription des Mon?iaics Espagnoles ct des Monnaies Etrangeres compo-

sant le Cabinet monétaire de D. doze Garcia de la Torre. .
.
par Jo-

seph Gaillard, antiquaire /'raticais— Madrid— 1852— a pag.— 495

,V.“—7150.
ALMEKO 89.

REG. FERDIXA.NDLS ET EUSABET ALGUSTI CATHOLICl, BuStOS UllidoS dc D.

Fernando VII, e da Senhora D. Maria Isabel.



Kev.— SUPER MUROS Tuos CONSTITUI cusTooEs. isAi — ():2.— Figura de

Hercules com dois leões, e entre duas columnas, que são as armas

de Cadix.

No exergo— iiispan. et lusitan. koedus

PERPET. AUGUSTO CON-

NUBIO. GADIBUS.

MDCCCXVI.

Esta medalha de prata da nossa collecção pesa 5 oitavas e 3 grãos.

Arrlâmarão dc ElRoi o Keulior l>. João VI, em

O Senado da Gamara do Ilio de Janeiro, de (jue era presidente

o Sr. Desembargador Antonio Lopes de Calheiros e Menezes, queren-

do commemorar o dia G de Fevereiro de 1818, em que o Senhor D.

João VI foi acclamado Rei do reino unido de Portugal, Brasil, e AI-

garves , mandou, em 1820, cunhar umas medalhas de ouro para as

Pessoas Reaes , e outras de prata, e de cohre, para dar a varias pessoas

de distineção.

NUMERO 90.

.10ANNES VI. D. G. U. R. PORT. BRAS. ET ALG. REX. BuStO dc ElRci, tCIl-

do por baixo o nome do gravador— .i. ferrez— 1820.

Rev.— Um Templo.

IVo exergo

—

joanm sexto senatus fluminexsis sexto febr. anm dom. 1818.

O exemplar de prata da collecção da Academia Real das Scien-

cias, pesa 13 oit. e e 12 grãos.

Esta medalha serviu depois de molde para fundir duas medalhas,

nos annos de 1820, e 1821, no Arsenal Pvcal do Exercito do Brasil,

para conhecer a qualidade do bronze , tendo no anverso o busto de

ElRei e as mesmas legendas , e no reverso foram polidas, e lhe gra-

varam as seguintes inscripçoes.

ARSENAL real DO EXERCITO DO BRASIL.

No campo da medalha— 1
.*

FUNDIÇÃO

d’artilheria em

G DE DEZEMBRO

DE 1820.
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ARSENAL REAL DO EXERCITO DO BRASIL.

.No campo da medalha— 2."

FUNDIÇÀO

d’artilheria em

2G DE MAIO

DE 1821.
Existem na collecçào da Academia R.eal das Scicncias de Lisboa.

Kdirüo flo« I.ii<«ia«ln« «lo I.iiíz «lo CninõoN. polo niori;n«lo «lo
MatdiouN, oni 1^19 .

I). Jose Maria de Sonsa Botelho, morgado de Matthens, e Socio
<la Acadetnia Iteal das Sciencias de Lisboa, mandou cunhar em Paris
uma medalha de cobre, dedicada a Luiz de Camões, (|uando fez a ri-
ca ediçào dos Lusiadas com bellas estampas, e impressa em Paris no an-
no de 1817, unicamente para oíTèrecer ás principaes livrarias da Eu-
ropa , e a algumas pessoas de distincçào

, em que gastou mas de oito
contos de reis.

NUMERO 91.

LCD. CAMÕES. OB. A. C. MDLXXIX. AET. LIV. BuStO do pOCta CaillÕCS CO-
roado de louro.

— LusiADES.— Proa de navio acostado de uma trombeta e uma
espada.

.No exergo— d. i. m. socsa.— excüdi. jussit.

A. MDCCCXIX

Vem esta medalha estampada nas— Memoirs of the life and wri-
tings of Luiz de Camões, bj .lohn Admson.

—

O segundo Sr. Conde de Villa Real , neto dó morgado de Mat-
ihcus

,
possuia os cunhos- e punções desta medalha de Camões , cu-

nhada em 1819, e as chapas de cobre, gravadas cm Paris, muito bem
conservadas, que serviram para se tirarem as estampas da rica edi-

ção dos Lusiadas no anno de 1817
;
o que tudo vimos cm Julho de

1857, quando se avaliaram para se descreverem no inventario a que
.se procedia no juizo de direito de Lisboa.

Fazemos esta declaração, para desvanecer a falsa noticia de se te-

rem inutilisado estas bellas chapas e os cunhos da medalha.

C'on«lecorarõ«^H «lo« Familiares «lo Manto Oflicio.

Os tribunaes do Santo Oflicio foram estabelecidos em Portugal

no reinado do Senhor D. João III, e extinctos em 1821.

11



Os empregados nestes tribunaes, intitulados— Familiares do San’

lo Ofjicio— usavam de uma insignia pendente do lado esquerdo do

j)eito, com fita verde.

NUMERO 92.

Medallia de ouro , contendo uma cruz, e uma espada de esmalte pre-

to, e um ramo de oliveira, e sem legenda.

Coudccoraçõo!» coiicodidaN pt^lo ^oiilior D. João VI, no anno d<^

1§93, c deiiomiiiaflaw dc Villa Franca.

Estabelecendo o Scnbor D. Joào VI a monarchia portugueza no

Brasil , com os portos francos , ficou o reino dc Portugal constituido

uma colonia, e governada debaixo das influencias estrangeiras. Alguns

])ortuguezes reunidos na cidade do Porto proclamaram, em 24 de Agos-

to de 1820, um governo constitucional, o que foi imitado em Lisboa,

aos 15 de Setembro, diinittindo a Regência do Reino; e reunindo-se
'

os dois novos Governos do Porto e de Lisboa, em o 1.® de Outubro

se dissolveram , nomeando um Governo Supremo Provisorio do reino

em nome de ElRei o Senhor D. Joào VI.

Questões desagradaveis houveram entre os novos Governado-

res, e alguns dos commandantes militares; no dia onze de No-

vembro, mandaram reunir 'na praça do Rocio todas as tropas existen-

tes na capital , armadas , e com munições e artilberia carregada ; e

depois de varias conferencias finalisou este apparato de guerra em pro-

clamarem interinamente a Constituição de Hespanha, do anno de 1812,

devendo ser modificada pelas Cortes , e apropriada aos nossos usos e

costumes.

Reunido o Soberano Congresso Nacional, celebrou a primeira ses-

são em 26 de Janeiro de 1821, e finalisando logo o Governo Supre-

mo Provisorio, foi nomeada uma Regência.

Feitas pelo Congresso as bases da Constituição, e juradas, em 29
de Março, por todas as classes do Estado , chegou em 27 de Abril a

noticia do Senhor D. João VI, e toda a familia Real, regressarem bre-

vemente para Portugal, e ter Sua Magestade reconhecido voluntaria-

mente, e approvado, por Decreto de 24 de Fevereiro, as novas fórrnas

do governo portuguez.

Chegando ElRei a Lisboa no dia 3 de Julho de 1821 , desem-

barcou no dia 4, entre as maiores acclamações e regosijo publico, logo

se dirigiu ao Congresso das Còrtes Geraes Extraordinárias Constituin-
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tes, entào rotinldas, aonde jurou a Constituição Politica da Monarchia
Portugueza que as mesmas Cortes deveriam fazer.

Concluida a Constituição a jurou novamente, com todas as so-

lemnidades, em o I de Outubro de 1822, mandando-a publicar por
Carta de Lei de 4 de Outubro do mesmo anno.

Para perpetuar a memória do estabelecimento da Constituição
em Portugal, decretaram as Cortes que se erigisse um sumptuoso mo-
numento no largo do I\.ocio, adornado com figuras allcgoricas, aonde
ElRei depositou, nos alicerces do mesmo monumento, um cofre com
os exemplares das moedas portuguezas entào correntes, e uma chapa
de prata contendo a inscripçào lavrada, como consta do auto de toda
esta festividade nacional, que teve logar cm 15 de Setembro de 1821,
feita pelo Senado da Camara de Lisboa.

«Aos 27 dias do mez de Agosto de 1821, decretaram as Cortes
« Geraes Extraordinárias e Constituintes da A^açào Portiigueza, que se

«erigisse nesta praça do Rocio este Monumento da nossa regeneração

-

«politica, feita nos dias 24 de Agosto, 15 de Setembro, e primeiro

'«de Outubro de 1820.*

Do outro lado tinha também lavrado:— «ElRei D. João VI, Pri-

« meiro Rei Constitucional, lançou a primeira pedra deste Monurnen-
« to, em o dia 15 de Setembro de 1821.»—

Não agradando a muitas classes as reformas feitas por este novo
governo, alguns dos descontentes unidos ao Senhor D. Miguel, foram,

em 27 de Maio de 1823, a Villa Franca de Xira, proclamar um go-

verno absoluto.

Em 31 de Maio foi ElRei pessoalmente apresentar-se-lhe, an-

nuindo a tudo quanto exigiam
;
cm 5 de Junho entraram em Lisboa

triumphantes, tendo alguns sujeitos tirado os cavallos do coche de El-

Rei pelo qual pucharam
;

e para memória deste seu patriotismo fo-

ram os seus nomes publicados na Gazeta de Lisboa, que era o perió-

dico official do governo
;
annulando-se tudo quanto se havia decreta-

do, e estabelecido desde a revolução de 182Ü , e desmanchado o mo-

numento, (jue se achava apenas começado na praça do Rocio.

Querendo ElRei dar um testemunho publico aos officiaes dos cor-

pos do exercito, e a todos os mais (pie acompanharam seu filho o Se-

nhor D. Miguel , e áquelles que para o mesmo fim acompanharam

Sua Magestade, trazendo-o em triumpho quando entrou em Lisboa,

por Decreto de 24 de Junho de 1823, lhe concedeu uma medalha

de ouro para os officiaes
, e outra similhante de prata para os offi-

ciaes inferiores
,
cadetes

, e soldados , com a legenda— fidelidade ao

11 .
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REI E Á PATRiA— lima G oulra pendentes do lado direito^ de uma (ila

com lista azul entre duas escarlates.

Por outro Decreto da mesma data , concedeu iguacs medalhas

aos militares, que desde 30 de .Maio ate 5 de Junho, fizeram as g^uar-

das á Rainha, e á Senhora Infanta D. Maria Francisca.
'

Por Decreto de 28 de Junho de 1823, concedeu Sua Mag^estade

aos officiaes, e mais individuos dos corpos da divisào do Conde de Ama-
rante, que primeiro levantaram o grito de fidelidade a ElPvei na pro-

vincia de Traz os Montes, hem como a todos os (|ue se lhe uniram
,

uma medalha de ouro com a legenda — heroica fidelidade trasmon-

TANA.— e do outro lado a Real Effigie de Sua Magestade
;

e aos of-

ficiaes inferiores, cadetes, e soldados, uma similhante medalha de

prata, ambas pendentes do lado direito de uma fita com lista branca

entre duas verdes.

Novamente ordenou Sua Magestade, por Decreto de 29 de Se-

tembro, publicado na Gazeta de Lisboa de 29 de Outubro de 1823,

que as condecorações concedidas pelos Decretos de 24 de Junho, com-

prehendem nào só os officiaes ejue se uniram ao Senhor D. Miguel em
27 de Maio, e a ElRci no dia 30, mas igualmente aquelles que par-

tiram dos logarcs aonde se achavam para o mesmo fim
; e para ter

o devido efleito o Decreto de 28 de Junho, determinou, (|ue os offi-

ciaes que em 27 de IMaio se uniram ao Senhor D. ^liguei , ou <]ue

tenham partido dos logarcs onde se achavam para este fim, gozem des-

sas mesmas medalhas. Os officiaes que desde 28 e 30 de Maio se uni-

ram ao Senhor D. Miguel, deverào ter a fita da medalha com um vi-

vo escarlate no meio da lista branca, c as listas verdes dos lados. Aquel-

les que desde 30 de Maio até 5 de Junho se uniram a ElRei, deve-

rào ter no meio da mesma fita verde e branca, um vivo amarello. Os

officiaes que nas provindas, nào sabendo da retirada de ElRei da ca-

pital , acclamaram os incontestáveis direitos da soberania de Sua .Ma-

gestade, deverào ter um vivo azul ferrete no rneio da lista branca, e

as verdes dos lados.
4

Sledallia» intituladas de Villa Franra.

NUMERO 93.
#

Medalha com a Real Effigie do Senhor D. Joào VI , e no reverso a

legenda — fidelidade ao rei e á patria.—
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CondororarõoA fto» voliintarioM Rcaow «le RlRoi. tinc ncrviraiu ul-
timamente em Ronte Videu. noN annuN de e 1^93.

Por ordem do governo do Brasil foi mandado de Lisboa
,
pe-

los mezes de ^lulho de 1815, um corpo de tropas, contendo perlo

de seis mil homens, dividido em duas brigadas, entrando oitocen-

tos soldados de cavallaria
, continuando a ser sempre pagos pelos co-

fres de Portugal, e denominando-se — Foluntarios Reaes do Princi-

pc .— Com outros reforços que novamente lhe foram mandados, e

alli chegaram nos fins de Março de 1816, ficou esta divisào com dez
mil homens, denominados depois, pelo Decreto de 13 de Maio do mes-
mo anno— Foluntarios Reaes de ElRei.

—

0 General Elio, Vice-Rei de Buenos Ayres, pediu auxilio ao nos-

so governo do Brasil, contra os independentes daquella provincia (jue
*

o haviam cercado, e pouco depois com elles concluiu um annisticio,

pelo qual obrigaram o nosso exercito
,
que o deveria ir defender

, a

evacuar aquelle território.

O revolucionário Artigas, apoderando-se de Monte Videu, colonia

que tinha pertencido á Hespanha, coiT\metteu taes hostilidades contra

o Brasil
,
que ElRei o Senhor D. Joào VI mandou a divisào portu-

gueza, que alli se achava, para as fronteiras daquellc paiz. Depois de

vários combates, Artigas c os seus companheiros, abandonaram Monte
Videu, e o General Carlos Frederico Lecor , commandante da nossa

divisào , SC apoderou de Monte Videu, e uma parte do seu território,

em 20 de Janeiro de 1817, continuando sempre os partidistas de Ar-
tigas a incommodar os portuguezes.

Difierentes partidos pretenderam fazer uma revoluçào, unindo-se

para expulsar os portuguezes, mas, na noite de 26 de iXovembro de

1819, o General Lecor mandou prender cento e cincoenta dos j>rin-

cipaes amotinadores, e desarmar o resto. Assim ficou este paiz, até ao

anno de 1822, em que o General Lecor se pronunciou a favor da in-

dependência do Brasil; e nào annuindo a isso os nossos fieis soldados,

elle se retirou, e achando-se esta nossa guarniçào cercada pelas tro-

pas do Imperador do Brasil evacuaram aquella praça, e tornaram pa-

ra Portugal, nos fins de Novembro de 1823, tomando entào posse

delia o mesmo General Lecor
,
que por estes serviços foi pelo Impe-

rador agraciado com o titulo de Barào de Laguna.

O Senhor D. Joào VI, attendendo á fidelidade da nossa divisào

,

houve por bem de lhe conceder uma distincçào, que consistia em umas



medalhas pendentes ao peito, do lado direito, na conformidade dos tres

Decretos, dois datados de 25 de Julho, e um de 1 1 de Agosto de 1 824,

que aqui copiamos.

Secretaria d’Estado dos Negocios da Guerra, em 23 de Agosto de 182Í’.

Publicum-se ao Exercito os seguintes Decretos, de 25 de Julho,

e 11 de Jgosto.

Tendo-se feito mui digna da IMinlia I\eal Approvacào a fidelida-

de ,
valor, e constância, coni que uma parte da Divisào de Folunta-

rios Reaes dElRei se conduziu em Monte Videu, nas apertadas cir-

cumstancias que oceorreram nos annos de 1822, e 1823, permane-

cendo firme nos sentimentos de adhesào á Minha Real Pessoa, e á in-

* tegridade da Monarchia Portugueza
; e Querendo Eu que estes Vas-

sallos benemeritos, sem prejuiso das IMercés, e recompensas, com que

segundo as Leis, e os direitos de cada um, Eu houver para o futuro

remunerar seus serviços, recebam desde logo, uma Distineção, a qual

designando-os honrosamenle ao reconhecimento publico, seja ao mes-

mo tempo, um testemunho da Minha Real Satisfaçào, por tào leaes ser-

viços : Hei por bem Ordenar

:

1.

“

Que os Officiaes combatentes da Divisão de Foluntarios Reaes

dElRei, e bem assim os da Real Armada, e outros Corpos do Meu
Exercito, que, na referida época serviram lealmente com a'Divisão,

c com ella regressaram a este Reino; e da mesma sorte os Empre-

gados Civis que, achando-se nas referidas circumstancias, tiverem gra-

duação de Officiaes Blilitares , tragam pendente ao peito, do lado di-

reito, em fita azul clara com orla escarlate, e outra aztdferrete, uma
Cruz de ouro com fivella liza do mesmo metal , tendo de um lado

, no

centro , a Minha Real Effigie , rodeada da itiscripcão — volcntarios

REAES d’elrei,— 6 tudo citigido com uma Coroa de louro; e do outro

lado iguabnente dentro de outra Coroa de louro — monte-videu, 1822,

e 1823

—

tudo na corformidade do Modèlo que será com este.

2

.

®

Que OS Officiaes Inferiores , e mais Praças, que receberem pret,

e assim mesmo os Empregados Civis, (jue não tiverem graduação mi-

litar, e que se acharem nas sobreditas circumstancias, tragam do raes-



mo modo, e pendente da mesma fita, umaCruz de metal branco, sem
(ivella, e conforme em tudo ao dito Modelo.

3.

“

Que nào possam ser condecorados com o presente Distinctivo aquel-
les indivíduos que, nào obstante pertencerem á Divisào, nào fizeram
serviço nella por mais de seis mezes consecutivos ao dia onze de Se-
tembro de 1822, salvo o caso em que esta interrupção do Serviço ti-

ver procedido de feridas recebidas em combate contra o inimigo
, ou

por motivo de Comrnissào especial, em virtude de ordem do Briga-

deiro Com mandante daquelle corpo.

4.

“

Que do mesmo modo sejam privados da presente Decoração, to-

dos aquelles indivíduos, que, por Sentença do Conselho de Guerra,
estivessem condemnados a prisào , ou a maior castigo

, no espaço de
tempo que decorreu desde onze de Setembro de 1822, até 2 de Mar-
ço do corrente anno

;
assim como os que tiverem lido nota de deser-

çào, quer viessem depois apresentar-se voluntariamente ao Corpo, quer

fossem conduzidos a elle , debaixo de prisào. O Conde de Sub-Serra ,

de Meu Conselho d’Estado, Ministro Assistente ao Despacho, Encar-

regado da Pasta dos IVegocios da Guerra, e dos da Marinha, e Ultra-

mar, o tenha assim entendido, e faça executar com os despachos ne-

cessários. Palacio da Bemposta em 2S de Julho de 1824.— Com a

Rubrica de Sua Magestade.

Havendo Eu concedido, por Decreto passado na data deste, um
distinctivo honorifico áquella parte da Divisào de Voluntários Reaes

d'Elliei, que depois de ter sustentado dignamente a honra da Naçào

em uma época difíicil, voltou a este Reino fiel á Minha Pessoa , e á

Causa Sagrada da integridade da Monarchia; e sendo justo, que mui-

tos indivíduos pertencentes á dita Divisào, que por circumstancias fo-

ram arredados daquelle serviço , antes da época em que elle se tor-

nou mais glorioso , nào fiquem privados de um distinctivo bem me-

recido, assim pelo zelo com que se oflereceram para aquella expedi-

ção, como pelo brio com que nella se houveram em quanto ahi pre-

sistiram
; Seu servido ordenar: l.° que todos os Officiaes combaten-

tes , e Empregados civis
,
que tiverem graduaçào de Officiaes Milita-

res, e que fizeram parte da referida Divisào, e nella serviram eflecti-
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\ amente sem nota , desde (jiie a mesma Divisào marcliou do Rio de

Janeiro para o seu destino, e que ahi deixaram de presistir em exe-

cução de Ordem Minlia, pela qual Tossem chamados a outro serviço,

tragam pendente ao peito do lado direito, em Jka azul clara com uma
orla escarlate e outra azul ferrete ,

xima estrella cie ouro com fivella

liza do mesmo metal, tendo de um lado, no centro, a Minha Real Effi-

<íie rodeada da inscripção — voluntários reaes d’elrei,— e tudo cin-

,gido com uma coroa de louro , e do outro lado
, igualmente dentro de

outra coroa de louro, a palavra — monte videu— , na conformidade

do Modelo que scrã com este
;
— 2.° cpie os Ofíiciaes Inferiores e

mais praças (}ue recebem pret, e não tiverem cm seus assentos nota

de deserção, e assim mesmo os Empregados civis cjue não tiverem gra-

duação Militar, e que se acharem «)as circumstancias especiíicadas no

§ antecedente, tragam do mesmo modo e pendente da mesma íita
,

uma estrella de metal branco, sem fivela, e conforme em tudo ao dito

Modelo. O Conde de Suh-Serra , do Meu Conselho d’Estado, Ministro

Assistente ao Despacho, Encarregado da Pasta dos Negocios da Guer-

ra, o tenha assim entendido e faça cxccutarv Palacio da Beuq)osta em
25 de Julho de 1824.— Com a Rubrica de Sua Magestade.

—

Tendo cm muita Consideração a briosa condueta
,
que nianifes-

tou a Divisão de Voluntários Reaes d'ElRei, na difficil crise, em que

se achou na época de 1822, e 1823; e Querendo Eu (jue este im-

])ortantc serviço que ella então fez, seja expressamente designado na

distineção, (jue por Decreto de 25 de Julho do corrente anno Tenho

Concedido aos individuos da mesma Divisão, em memória da sua fi-

delidade á jMinha Real Pessoa, valor, e constância, com (pie tão hon-

rosamente sustentaram na mencionada época a dignidade da Nação Por-

tugueza : Hei por hem ampliar o disposto no referido Decreto, e con-

ceder mais sobre a fita da(|uella distineção, cm logar de fivella, um
j)assador de ouro para os Ofíiciaes , c de metal branco para os Ofíi-

ciacs Inferiores, e outras praças com a inscripção — fidelidade, va-

lor, E CONSTÂNCIA.— O Coudc dc Sub-Scna, do Meu Conselho d’Es-

tado, Ministro Assistente ao Despacho, Encarregado da Pasta dos Ne-

gócios da Guerra , e dos 'da Marinha e Ultramar o tenha assim en-

tendido, c faça executar com os despachos necessários. Palacio da Bem-

posta em onze de Agosto de 1 824. — Com a Rubrica de Sua Ma-

gestade.— Conde dc Suh-Serra.

—

^ t— Está conforme o original— O Chefe da 1 .* Direcção—Azedo.—
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Na confonnidade dos Ires Decretos, dois de 25 de Julho e um

de 1 1 de Agosto de 1821, publicamos as medalhas alli descriptas.

NUMERO 94.

O primeiro Decreto, de 25 de Julho, concede a distihcçao da Cruz de
ouro para os ofíiciaes, e empregados com as mesmas graduações.

A mesma de metal branco, para os oíficiaes inferiores c mais praças,

e aos empregados civis cjue nào tiveren» graduações militares.

NUMERO 95.

O segundo Decreto da mesma data concede a distincçào da Estrella

de ouro para os ofíiciaes
; e de metal hrancó para as outras praças,

que por circumstancias foram arredadas deste serviço.

O Decreto de 1 1 de Agosto , ampliando os ditos , e mandando
que em logar das íivellas usem nas fitas de um passador de ouro

,

para os que tem essa medalha, c de prata para os outros com a ins-

cripçào FIDELIDADE, VALOR, E COXSTANCIA.

Campaiilia do L'ruguaya.

Não foi possível obtermos a data do Decreto, e mais explicações,

de uma insignia , concedida pelo Sr. D. João VI , aos militares que

foram á campanha do — Uruguat/a ;— consistindo cm uma chapa

que traziam no braço esquerdo, de chumbo para os soldados, de pra-

ta para os officiaes, e de ouro para os gencraes, tendo no centro uma
arvore com coroa, e um dragão, e a legenda — lrugüaya.

—

0 Sr. D. Pedro, como Imperador do Brasil, a alterou, forman-

do uma ordem com a mesma 'insignia , collocada no centro de uma
cruz, e pendente ao peito com fita amarella.

Modal lia dodicaila ao Kenltor D. Hieuol, om ISS f.

O Senhor I). Miguel, na sua viagem, visitou a casa da moeda

e medalhas em Paris, no dia 28 de Julho de 1824; alli lhe dedi-

caram uma medalha, a qual vimos na collecção do Sr. Manuel Vi-

12
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cente de Almeida, que teve a bondade de consentir que a publicás-

semos nesta Memória.

NUMERO 96.

I)OM. MIGUEL ÜVFANT. DE PORTUGAL VISITE LA MONNAIE R.*"® DES MEDAILLES.

— Escudo das armas do Infante de Portugal, e o nouie do grava-

dor BARRE. F.

No exergo— 28 juillet 1824.

Rev.— RERUM. GEST. FiDEi. ET AiTERN— Figuras allcgoricas com os en-

genhos dos cunhos.

No exergo— .il. a. a. f. f.— Estas abreviaturas sào similhantes ás

que se encontram nas medalhas romanas
(
— .«eri. auro. argento.

FLANDO. FERIUNDO.
)

Medallm «lodicada ao Kenlior D. «loáo VI, do|M»íM do 1S2G.

Na nossa collecçào existe uma medalha dc cobre alinsiva ao Se-

nhor D. .loào VI,^ unica que temos visto, contendo a sua cfíigie dc fa-

ce, que parece ter sido copiada dos retratos (juc se (izeram no tempo
em (juc era Principe Regente, c a legenda de Rei de Portugal, Brasil,

e Algarves.

A legenda que se encontra no reverso — imperador— foi naci-

Do— FALLECÉo— piova iiào scF csciipla [lelos |ioituguczas, conhecen-

do-se perfeitamente que os lypos, legendas, e orlas, foram gravadas

por diversos artistas.

Esta medalha cia da collecçào do nosso amigo o Sr. Conselheiro

Manuel Jose Maria da Costa c Sá, e nos foi dada pelo seu irmào o

Sr. Antonio Maria da Costa e Sá.

NUMERO 97.

D. JOÃO VI. REY DO REYNO UNIDO DE PORTUGAL E DO BRAZIL E ALGARVES. Ef-

figie de face do Senhor D. Joào VI.

Rev. — JOÃO VI

REI DE PORTUGAL

IMPERADOR DO BRAZIL

FOI NACIDO

I 3 DE MAIO 1 767.

FALLECÉO

1 U DE MARÇO

1826.
‘
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o .«lonlior D. Pe«lro IV, <‘m l)%S4i.

O Senhor D. João VI, quando se retirou do Pvio de Janeiro, c
veio para Portug^al. nomeou, em 22 de Abril de 1821, a seu íillio pri-
mog^enito o Senhor I). Pedro, Logar Tenente, para governar o Bra-
sil

; e exercendo este logar em nome de seu pai. foi," em 13 de Maio
de 1822, acelamado pelos brasileiros Defensor perjjctuo do Brasil; e
em I de Setembro se declarou o Brasil império independente da mo-
narchia porlugueza, tomando então o Senhor D. Pedro por emblema
uma ílor \erde com um botão de ouro, o [lor divisa, em uma fita

também verde, e presa ao braço, as palavras — Independência ou
moitc, sendo depois em 12 de Outubro, dia dos seus annos, accla-
mado com o titulo de D. I^edro I, Imperador Constitucional e Defen-
sor Perpetuo do Brasil. Por Decreto de 15 de Novembro de 1825,
ractificou o Senhor I). João VI, o Tratado de 29 de Agosto do mes-
mo anno, reconheceu aquelie império. independente, c transmiltiu em
seu filho o Senhor D. Pedro, suecessor destes reinos, os seus direitos

sobre aquelie paiz, reservando para si o titulo de Imperador, titulo que
nunca usou. Nomeou o Senhor D. João V I, por Decreto de 6 de Março
de 1826, a Senhora Infanta D. Isabel Maria, Regente de Portugal, em
quanto o legitimo herdeiro o suecessor da coroa não desse as provi-

dencias, e fallecendo KlRei ern 10 de Março, este governo mandou uma
deputação ao Brasil, composta dos rcfirescntanlcs dos Tres listados do
reino, a fazer homenagem em nome da nação, c do governo, ao Senhor
D. Pedro IV\ como Rei de Portugal

; e sendo pelo mesmo Senhor re-

cebida, por Decreto de 2 de Maio de 1826, cedeu todos os direitos

que tinha á coroa e soberania deste reino cm sua filha a Senhora D.

Maria II, para o governar conforme a Carta Constitucional (|ue outor-

gou á nação portugueza. cm data de 29 de Abril do mesmo anno.

O francez Dubois, gravou, c mandou cunharem Lisboa, uma me-
dalha, de (|uc se fizeram vários exemplares, de prata c ile cobre,' de-

dicada ao Senhor D. Pedro IV, cm memória da Carta Constitucional

por elle outorgada aos portuguezes

NUMERO 98.

PETRus. IV. roRTCG. REx— Buslo do Scnliop D. Pedro coroado de louro.

No exergo o nome do gravador— dübois— f.—
Rev.— REDUCE. JüSTiciA. LUsiTANiA. sosPES.— Figura da Justiça com as

12 .
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taboas da Lei, e a legenda

—

carta constitücional.— Ao lado uma
balança, e pegando com a mào esquerda na figura, que representa

a Lusitania, junta ao escudo das armas portuguezas.

No exergo— regn. libert. restituía.

XXIX APR. MDCCCXXVI.

Esta medalha nos íbi communicada pelo nosso particular amigo

o Sr. Commendador Gaspar Joào Pilaer, Cônsul geral dos Paizes Bai-

xos em Portugal.

Mc^dalliaN decliraclatt ao Keulior D. Miguel, em

O Senhor I). Miguel tendo sido nomeado Logar Tenente para

governar o reino de Portugal, por Decreto do seu irmào o Senhor

D. Pedro IV, datado de 3 de Julho de 1827, entrou em Lishoa aos 22

de Fevereiro de 1828 ;
e íbrmando novo ministério, por Decreto de 26

do mesmo mez e anno, nomeou o Sr. Conde da Louzà, D. Diogo de Me-

nezes Ferreira d’Eça, Ministro e Secretario d’Estado dos Negocios da

Fazenda
;

e desejando este Ministro commemorar o dia 22 de Feve-

reiro da chegada do Senhor D. ^liguei, mandou gravar, á sua custa,

umas medalhas de prata, e de cobre, pelo gravador da casa da moeda

o Sr. Francisco de Borja Freire, de que se cunharam poucos exempla-

res.

NUMERO 99.

XXII — FEv.— MDCCGxxviii.— Esta legenda se acha gravada cm uma
pyramide, figura coroando-a, c o rio Tejo ajoelhando.

No exergo— l. g. offerebat. , e o nome do gravador— freire, f.

—

ReV. MICIIAELI. I.

I.USITAN. FELIGITER.

RESTITUTO.

. GLORIA. LAUREATü.

TAGO. OBSTUPENTE.

ATQUE. EXULTANTE.

GIVIUM. FIDELITAS.

NUMISMATICU.M.

HOC. MONUMENTUM.

DEDICAT.

O exemplar de prata dourada que existe na collecçào da Acade-

mia Real das Sciencias, pesa 21 oit. e 60 gràos.
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Outra medalha de cobre prateado foi gravada por D. Chardigny,

em França ,
da qual vimos um exemplar na collecçào do Sr. Fran-

cisco de Paula Ferreira da Costa.

NUMERO 100.

D. MIGUEL. REGENTE DE PORTUGAL. BustO vipado á esqUCPda.

No exergo o nome do gravador.— d. chardigny.

—

Rev.— Coroa de louro e carvalho, e no centro a legenda.

NASCEO

EM LISBOA EM

26 DE OUTUBRO DE 1802.

NOMEADO REGENTE

DE PORTUGAL, EM

,
3 DE JULHO DE

1827.

A Academia Beal das Srioncias de liíNboa, ao nen Presidente o Se*
nlior D. Sliguel, iio aiino de Iíi30.

A Academia Pveal das Sciencias de Lisboa mandou cunhar umas
medalhas, de ouro, prata, e cobre, dedicadas ao Senhor D. Miguel,

por continuar a ser, desde 1828, o seu Presidente e Protector.

NUMERO 101.

PROTEGiT AC PR.p:siDET.— Figura do Senhor D. Miguel assentado, e apon-

tando para o globo e livros juntos á figura da Academia represen-

tada por Minerva, que tem na mào direita um papel com a legen-

da— DECRETO DE 31 DE JULHO DE 1828,— c por haixo o escudo das

armas portuguezas.

Rev. MICHAEU I.

PORTUGAL ET ALGARB.

REGI.

ACADEMIA SCIENT. OLYSIPON.

CCI PR.EERAT INFANS.

ET

PR.EEST REX

SVMMUM INSOLITUM DECUS

GRATULANS PERENNANS

F. C.

MDCCCXXIX.
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Condecora«6rH« com a efligrie do Sonlior D. Miffocl.

O Senhor D. Mig^uel concedia licença de usarem umas pequenas me-

dalhas com a SU3 efíi^ie, e outras com a efligie da Imperatriz Rainha,

a Senhora D. Garlola Joaquina, pendentes com fita azul e encarnada.

Enwaios doM ^ravadorcM na caNa da niooda do EiMboa. om IH30.

0> Srs. Francisco de Rarja Freire, Luiz Gonzaga Pereira, e Cae-

tano Alberto Nunes de Almeida, j)retendentcs ao logar de primeiro

gravador de cunhos da casa da moeda <le Lisboa, fizeram para este

concurso, no anno de I83Ü, cada um dclles, uma medalha com o bus-

to de Minerva, e alguns emblemas allegoricos. Nào agradando ao go-

verno os emblemas destas medalhas, se lhes ordenou (jue lavrassem

outras, e que fossem em tudo similhantes áf|uella que se publicou

em Paris, no anno de 1821, gravada,.por Caqué, e dedicada por Du-
rant ao nosso poeta Luiz dc Camijcs, sendo uma das ([ue compoem a

—‘Serie Namis)uatica Universal d>s Tlonizns Illuftres . —
Cada um destes ties prelondenles gravou esta medalha, pondo-

lhe no reverso a mesma data dc 1821 , como se achava no modelo,

abrindo depois o Sr. Freire outro reverso para a sua medalha, pondo-

lhe a verdadeira data dc 1831) em que foi gravada, com o qual se

cunharam alguns exemplares, sendo esta a mais perfeita das tres en-

tão cunhadas, as quaes existem na nossa collecção.

NLMFRO 102.

LUDOvicus CAMÕES.— Busto dc Caiuücs, e por baixo os nomes dos gra-

vadores.

Rev. NATUS

OIASSirONE

IN UJSITAMA.

AN. D. M l). XVII.

oniiT.

AN. M.D.LXXIX.

SEIUES NCMISMATICA

UNIVF.aSALIS VinOUUM n.LUSTRIDM.

M.D.CCC.XXI

neUANT EDIDIU.

Estas datas no reverso estão erradas
; ha a maior probabilidade

que Luiz de Camões nasceu no anno de 1524, e sabemos positiva-

mente que morreu cm Lisboa aos dez de Junho de 1580.



A Bainlia a Sícnbora D. liaria 11» em 1S33.

Na casa da moeda de Paris foram lavradas umas medalhas, dc

ouro, prata, cobre, e latào, quando a Senhora D. Maria II residiu na-

quella cidade, no anno de 1833, até á restauração de Portugal, des-

embareando depois ein Lisboa, no dia 22 de Setembro do mesmo anno.

NUMERO 103.

D. MARIA. II. BAiMiA DE portcgal.— Busio da Rainha, e por baixo o

nome do gravador— barre f.'* — 1833.

—

Rev.— gloria saixs patria libertas.— Eseiido das armas portuguezas.

Vimos um excmjilar desla medalha de ouro, e outro dc piata,

na collecçào do Cônsul de Françí^Mr. Cesai Fainin, sendo as de cobre

e de latào, muito vulgares.

Reforma da ordem mililar da Torre Espaila. em 1S39» e 1S33.

A ordem da Torre Espada insliluida por ElRei o Senhor D. Af-

fonso V, no anno dc 145‘J, Ibi instaurada e renovada pelo Senhor D.

Joào VI, por Decreto dc 1 3 de Maio, c Caila dc Lei de 29 de No-

vembro de 18Ü8, Alvará de 5 de Julho dc 1809, e IJccrelo dc 12

de Abril de 1 8 1 0.

O Senhor D. Pedro IV, como Picgcnte em nome de sua filha a

Senhora I). 3Iaria II, reformou, e novamente instaurou, esta ordem mi-

litar da Torre Espada, por Alvará de 28 dc Julho de 1832, intitu-

lando-a — A'avtiga e muito vobre ordtm da Tcrrc Jísfada do Va-
lor

,
Lealdade, e Mérito,— para [iremiar os ser viços cm qualquer car-

reira de profissão publica, principalmcntc a militar
;
e por Decreto

de 18 dc Agosto de 1833, ordenou, que os antigos cavallciros usa.s-

sem da fita azul ferrete com orlas amarellas, c os modernos, depois

de 1832, a íita sómente azul ferrete.

Condecorações concedida» ao rerrimenlo dc infanteria
belga, em 1833.

Tendo-se organisado difTerentes corpos de tropa estrangeira para

vir a Portugal, em 1833, defender os direitos da Rainha a Senhora

D. Maria II, o ultimo regimento que chegou foi o de infanteria bei-
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^a, composto de oitocentas praças; e como já nào fosse necessário na

cidade do Porto, veio directamente para Lisboa, destinado a ir servir

no Alemtejo e Algarve. O nosso governo ordenou, que o coronel com-

mandante do mesmo regimento distribuisse, com um diploma seu, uma
medalha de estanho com o retrato da Rainha, e cunhada em Paris, a

todos os seus militares que se distinguissem neste serviço.

NUxMERO 104.

AMOR ET OBEDiENTiA sPEs PUBLICA.— Busto da Rainha a Senhora D. Ma-

ria II, e por baixo as iniciaes do nome do gravador — t h f—
Rev.— RAixHA PATRiA LIBERDADE.— Escudo das armas portuguezas.

Outras medalhas de estanho, i^m menor diâmetro, se deram aos

soldados dos outros regimentos estrangeiros que estiveram ao nosso

serviço, tendo igualmente o busto da Rainha , e a legenda— rainha

pATRiA LIBERDADE,— c 110 reverso o escudo das armas portuguezas, ea
legenda— ao valor e lealdade. —

Vimos esta medalha na collecçào do nosso amigo o Sr. Jorge Cé-

sar de Figaniere, incansável em nos obsequiar com muitas noticias so-

bre as nossas medalhas, noticias indispensáveis para esta Memória.

RoÃtaurnrão de Porlagal. em 1S33.

O Sr. Luiz Gonzaga Pereira, gravador de cunhos da casa da moe-

da de Lisboa, fez uma medalha dedicada ao Senhor D. Pedro IV, de-

pois do dia 2í de Julho de 1833, em que as tropas da Senhora D.

Maria II entraram em Lisboa.

NUMERO 105.

PETRus. IV. p. REX. BRAsiLi.E. iMPER.— Busto laureado do Senhor D. Pe-

dro, e por baixo o nome do gravador— gonzaga f. —
Rev. a dom PEDRO

LIBERTADOR

DA LUSITAMA.

NA RESTAURAÇÃO

DE

MDCCGXXXIII.
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Coroa de louros e carvalhos , circumdando a legenda. Devemos

ao Sr. Gonzaga o favor de nos dar um exemplar desta medalha de

estanho para a nossa collecçào.

Escreveu o Sr. Gonzaga a Historia dos Monumentos Sacros de

Lisboa, com os desenhos dos frontispicios de 130 freguezias e con-

ventos; e sentimos muito que esta obra interessante para a historia

de Portugal se nào publique, pois a sua despeza é superior ás forças

de um artista, cujo ordenado apenas chega para viver decentemente.

Mociedadc promotora da induNtria nacional.

Esta sociedade fundada em Lisboa, no anno de 1822, ordenou

que se cunhassem umas medalhas para dar de prêmio, feitas pela di-

recção do nosso habil artista o Sr. Domingos Antonio de Sequeira, e

gravadas pelo Sr. Augusto Fernando Gerard, no anno de 1823. Foi

esta sociedade suspensa, por ordem do governo, em Maio de 1824, e

restabelecida em 1826, dissolvida em Outubro de 1828, e restau-

rada em 1834, e desde esse anno se cunharam algumas medalhas, s

existindo uma na collecçào do Sr. F. de P. Ferreira da Costa.

NUMERO 106.

Figura de Minerva espalhando coroas de louro , e vários emblemas
das artes e commercio.

No exergo os nomes do desenhador
, e do gravador— d. a. sequeira.

INÜ. A. F. GERARD. F.

Rev.— AO

MÉRITO.

A SOCIEDADE

PROMOTORA

DA IXDUSTRIA NACIONAL

EM LISItOA.

Coroa de louro por cima da legenda.— Os exemplares que te-

mos visto desta medalha são de cobre.

Academia da» Bella» Arte« de liiNboa.

A Academia das Bcllas Artes, estabelecida em Lisboa, e funda-

da por Decreto de 25 de Outubro de 1836, mandou gravar pelo Sr.

Augusto Fernando Gerard, çm 1837, e cunhar na casa da moeda de

13



— 98 —
Lisboa ,

uma medalha de praia , e tirar lodos os annos tantos exem-

plares quantos fossem necessários para premiar os alumnos que mais

se distinguissem, sendo as primeiras medalhas distribuídas, na sessào

publica e solemne da mesma Academia, em Ires de Dezembro de 184U.

O Sr. Gerard teve a bondade de nos communicar esta e outras
‘

medalhas por elle gravadas, para serem estampadas na nossa Memó-
ria.

NUMERO 107.

MARIA. II. D. G. PORTUG. ET. ALG. REGINA.— Efflgie da Rainha.

Rev.— HONOR ALiT ARTES.— A Academia das Bellas Artes personali-

sada na figura de Minerva ,
com coroa de louro na mào direita, e

outra na esquerda, e junto a si os emblemas das bellas artes.

NUMERO 108.

Em 1856 se continuaram a cunhar outras similhantes medalhas, ten-

do do anverso— petrus v. d. g. portüg. et. algarb. rex.— Effigie

de Sua Magestade ElRei, o Senhor D. Pedro V.

Rev.— (4 mesmo que a outra medalha.

Conwervalorio Koal fio liíMboa. da arto dramalira.

Por Decreto de 15 de Novembro de 1836, se estabeleceu o Con-

servatório Geral da Arte Dramatica, o qual se denominou depois—
Conservatorio Real de Lisboa,— conforme o Decreto de 4 de Julho

de 1840. Mandou-se cunhar umas medalhas de prata pelo Sr. fVan-

cisco de Borja Freire, para premiar os alumnos do mesmo Conservato-

rio.

NUMERO 109.

conservatorio real de LISBOA.— Escudo das armas portuguezas.

Rev.— prémio da escola de musica.— Uma lyra.

Aradomia das Bollas Arton do Porto.

A Academia das Bellas Artes da cidade do Porto, instituída por

,
Decreto de 22 de Novembro de 1836, mandou gravar, e cunhar, em
1851, uma medalha, da qual se deviam tirar os exemplares necessá-

rios para premiar os alumnos.



NUMERO 110.

MARIA. 11. PORTUGALl.E REGIKA HU.IUSQUE ACADEMI.E INSTITUTRIX. BuStO (la

Rainha, e no exergo o nome do gravador— gerard— f.

Rev.— REDDERE CONVEN 1ENT 1A cuiQUE.— Figura (le Minerva premiando

o Gf^nio.

Proiuio da .^ociodade de NcienciaM pliyiüiean e cliimlcaf* de Paris,
ao Doutor Albano.

0 Dr. Agostinho Albano da Silveira Pinto, Ministro e Secreta-

rio d Estado honorário, condecorado corn diflbrentcs ordens , Doutor

em philosophia, e formado em inathematica e medicina pela Univer-

sidade de Coimbra, nasceu na cidade do Porto em 17 de Julho de

1785, e falleceu em 18 de Outubro de 1852. Além de varias e in-

teressantes obras scientificas que publicou , fez e imprimiu no Porto

o— Codigo Phannaceutico Lusitano , ou tratado de Pharmaconomia ,

no qual se explicam as regras e pre<^itos com que se escolhe7?i, e con-

servam
, e preparam os medicamentos , e se apresentam as virtudes ,

usos, e dózcs das formulas pharmaceíiticas.— Na terceira ediçào, do

anno de 1841, diz o auctor
,
que oíferecendo um exemplar á Socie-

dade de sciencias pbysicas e cbimicas de Paris, esta lhe conferiu uma
honrosa medalha, como distinctivo documento da consideração que lhe

deveram os seus trabalhos pharmacologicos. Os seus descendentes, por

intervenção do Sr. Doutor Francisco Antonio Rodrigues de Gusmão, ti-

veram a bondade de nos conimunicar um desenho desta medalha, pa-

ra podermos ter a satisfação de a publicar, como um documento do

merecimento scientifico daquelle a (juern foi dedicada.

NUMERO 111.

I.oins PHILIPPE. 1. ROl DES FRANÇAIS. BuStO (lo I\ci.

Rev. SOCIETE

DES SCIENCES PHVSIQUES

ET CHIMIQUES DE FRANCE

AU D." ALBANO

DU PORTO

HOMMAGE

A CES TRAVAUX.

Coroa de louro circumdando a legenda.

13 *
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do S»na!« Afagentafles o Altoza*. â ridadc do Porto, cm

Sua Mageslade a Rainlia a Senliora I). Maria II, o seu Augusto

Esposo Sua Magestade o Senhor I). Fernando, o Senhor D, Pedro, en-

tào Príncipe Real, e o Sereníssimo Senhor Infante D. Luiz, Diujue do

Porto, foram, no anno de 1852, visitar a cidade do Porto. Manuel de

Moraes Silva Ramos, gravador estabelecido no Porto, para commemo-
rar esta honrosa visita, gravou, e dedicou uma medalha a Sua Mages-

tade ElRei o Senhor D. Fernando, (jue se dignou de a aceitar, da qual

vimos um exemplar de estanho
,
que existe na Academia das Relias

Artes de Lisboa
,
devendo á henevolencia do Sr. Francisco de Assis

Rodrigues, Director geral da mesma Academia, a permissão de a pu-

blicarmos. Consta (jue se fez inn exemplar de prata para Sua Mages-

tade ElRei o Senhor D. Fernando, e alguns de estanho que o auctor

distribuiu a diversos.

NUMERO 112.

Figuras dc Suas Magestades e Altezas
,
um guerreiro com o escudo

das armas do Porto representando aíjuella cidade
,
o rio Douro , e

no fundo a serra do Pilar.

]\o exergo— visita ao porto de s.s. m.m. a raimu,

E ELREV, E DE S.S. A. A. O PRIXCIPE

REAL, E O IM’AME DUQUE DO PORTO,

EM 29 DE ABRIL

1 852.

Rev. DEDICADA E OFFERECIDA A S. M. ELREI O SENHOR D. FERNANDO II. Es-

cudos das armas das casas de Bragança , e de Saxonia Cobourg Go-

tha, com coroa aberta da cidade do Porto, e ramos de carvalho, q por

baixo a seguinte legenda.

POR SEU AUTIIOR

MANOEL DE MORAES SILVA RAMOS.

Hodallia cunhada pola extíneção da i'oda do «al. da cidade
4lc Kctubal.

Havia mais de dois séculos que se instituira em Setúbal a

—

Jio-

(la do Sal— que constava de um estabelecimento para a venda do

sal que produziam as marinhas do Sado, por preços fixos, fiscalisado

por uma commissão, composta pelos proprietários e rendeiros das ma-
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rinhas, e dos proprietários dos barcos, evitando o monopolio dos car-

regadores consignatários dos outros portos do reino
, e das embarca-

ções estrangeiras. Obtiveram ultima mente do nosso governo o Decre-

to datado de 20 de Novembro de 1851, auctorisando um novo re-

gulamento por elles feito
;
mas os consignatários dos negociantes dos

outros portos do reino, interessados em acabar com esta instituição,

allegaram o direito da liberdade do commercio, e não obstante a op-

posiçào de todos aquelles povos, alcançaram o Decreto, datado de 5

de Agosto de 1852, extinguindo a -

—

lioda do Sal.

—

O Sr. Conselheiro Abel Maria .lordâo de Paiva Manso, Socio etlec-

tivo da Academia Real das Scicncias de Lisboa, e um dos nossos mais

distinctos advogados, fez a representação pela cjual obleve o Decreto

de 5 de Agosto de 1852, e igualmente teve a bondade de nos com-

municar um exemplar da medalha de cobre, mandada cunhar em In-

glaterra pelos interessados, para commemorar esta extineção da— lio-

da do Sal.

—

NUMERO 113.

AO MIMSTRO DA FAZEXDA O COMMERCIO DO SAL. FigUra dc MerCUI lO.

No exergo o nome do gravador— jlvexel.—
Rev. V. DE AGOSTO DE M.D.CCC.LII

TESTEMUNHO DE GRATIDÀO.

No centro da medalha o nome do Ministro da Fazenda.

A (ntonio) M (aria)

DE FONTES PEREIRA'

DE MELLO.

ncdalba para premiar as acedes philanihropicas, desde 1^53.

Por Decreto de 3 de Novembro de 1852 ordenou a Rainha a

Senhora D. Maria II
,
que se cunhassem umas medalhas de ouro , e

de prata, para premiar alguns individuos nacionaes , c estrangeiros,

que por oceasião de naufrágios tiverem prestado importantes serviços,

salvando a vida áquelles que julgavam peididos, assim como outras não

menos philanthropicas acções. I\efcrendado este Decreto pelos Minis-

tros do Reino, da Marinha Ultramar, e Estrangeiros, e publicado no

Diário do Governo de 29 do dito mez e anno : c aquelles a quem a

medalha for conferida a trarão pendente de uma fita bipartida azul e

branca, no lado direito do peito, quando a medalha for dc prata, e

pendente ao pescoço quando for de ouro.
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NUMERO 114.

D. MARU II. RAINHA DE PORTUGAL.— Busto da Rainha, e o nome do gra-

vador GERARD F.

Rev.— pHiLANTHROPiA, GENEROSIDADE.— No ccntro da medalha uma co-

roa de louro, e no campo a legenda—
AO

MERITO.

A RAINHA '

DE

PORTUGAL.

Depois do fallecimenlo da Rainha
, desejando o seu Augusto fi-

lho Sua Mageslade ElRei o Senhor D. Pedro V, conservar esta phi-

lanthropica instituição, ordenou que os novos cunhos desta medalha

fossem alterados, fazendo-se outras na fórma que se segue.

NUMERO 115 .

n. MARIA. 11 . RAINHA DE PORTUGAL.— Busto da Raiiilia, e o nome do mes-

mo gravador.— gerard— f.

Rev.— PHILANTHROPIA, GENEROSIDADE.— No centro da medalha uma co-

roa de louro, e a legenda ao

MERITO.

E por haixo— instituída por s. m. f.

A RAINHA A SENHORA D. MARIA 11.

HeAl Nlociedadc llumnuilaria do Porto, om 1^52.

A Sociedade Humanitaria da cidade do Porto, mandou ali gra-

var e cunhar umas medalhas para premiar aquelles que delia se tor- .

nassem dignos.

NUMERO 116.

A REAL SOCIEDADE HUMANITARIA.— Amias da cidade do Porto, e por baixo

AO MERITO

1852
Rev.— CHARIDADE COM PERSEVERANÇA.— Effigie dc Nossa Senhora, e no

fundo o mar agitado com navios, e uma casa em chammas, e por

haixo— PORTO— sendo gravada por — moraes.—



Existe na collecçào do Sr. Francisco de Paula Ferreira da Cos-

ta, que agora pertence á sua viuva.

o )l»r. Daniel da Kilva Pereira e Cunlia, premiado em 1853 pele
Neu Kuwaio Nobre Purtus^al.

O prémio de 50 guinéos para urn ensaio sobre Portugal, em re-

lação aos objectos da grande exposição, oíTerecido pelo Sr. Benjamin

d Oliveira Esq. F. R. S.

Este ensaio tratará dos seguintes pontos.

Da capacidade que tem Portugal para consumir as manufactu-

ras da Grà Bretanha. — Obstáculos que a isso oppoem as Leis restri-

ctivas de policia do governo portugiicz.— Tratados e obrigações.— Fal-

ta de estradas, e communicaçòes internas.— Mingua que alli ha de

noticias sobre assumptos commerciaes, e fabris, e outros objectos.

EtVeitos (jue produzem no consumo os excessivos direitos nos vi-

nhos de Portugal importados pela Grà Bretanha
; e o favoravel elTei-

to, que pode resultar da reducçào de direitos.— Observações geraes

sobre os productos da agricultura em Portugal.—Variedades dos seus

vinhos, fructos, generos cereaes, cultura, custo, e qualidades.

Vantagens, (jue podem alcançar-se, no sentido commercial, da re-

ciproca diminuição nos direitos de importação.

Dos caminhos de ferro em Portugal, como meio de desenvolver

os recursos do paiz, e augmentar a procura dos seus productos.

Da relaçào, que tem estas investigações com o principio da li-

berdade de commercio, e com as amiga veis relações (jue existem en-

tre a Grà Bretanha e o seu muito antigo alliado.

O objecto, que se propõe 31r. Oliveira, é promover um tratado

de commercio . .

Os manuscriptos que forem classificados, quanto ao mérito, em
segundo e terceiro logar, obterão uma medalha de prata.

O Sr. Daniel da Silva Pereira e Cunha , Bacharel formado em
direito , escreveu o — Ensaio sobre Portugal, obra julgada em Lon-

dres, cm relação ao Programma que lhe abriu concurso.— Este ensaio

foi impresso em Londres, e depois reimpresso em Lisboa, cm 1 854, com
a estampa da medalha de prata que lhe foi mandada pelo Sr. Benja-

min de Oliveira, conforme a opinião dos juizes que em Londres Jul-

garam o mesmo ensaio.
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.NUMERO 117.
«

FLOREAI LlISllANIA 50 GIINEA3 GIVEN BY B. OLIVEIRA M. P. EsCudoS duS

armas unidas inglezas e portiiguezas, e por baixo— 6 april 1853.

Rev. PRIZE ESSAY o>

PORTUGAL

DANIEL DA SILVA PEREIRA E CUNHA.

JUDGES

R.’ HON. C. TENNYSON D EYNCOURT. P. C.

JOHN M.® GREGOR M. P.

JOHN P. GASSIOT F. R. S.

ADMIRAL SIR GEORGE SARTORIUS.

J. O. HALLIWELL. F. R. S.

GORDON \V. GYLL.

COL. SYKES.

2.^» PRIZE.

O nosso particular amigo o Sr. l)r. PVancisco Antonio Rodrigues

de Gusmào, Socio da Academia Real das Sciencias de Lisboa, e resi-

dente em Portalegre , teve a bondade de nos communicar o folheto

do ([ual extrabimos estas noticias, e a copia da gravura da medalha.

Woriedade de Flora e Pomona, OMtabelecida em Ijisboa.
no anno de 1851.

A Sociedade de Flora e Pomona, foi installada em Lisboa aos 3

de Janeiro de 1854, e fez a sua primeira exposição no Passeio Publi-

co, nos dias 12, 13, e 14 de Maio do mesmo anno, de variadas e

interessantes plantas, pela maior parte indigenas dos tropicos.

Sua Magestade ElRei o Senhor D. Fernando ,
na qualidade de

Presidente da mesma sociedade, nomeou um jury, para julgar do me-

recimento das plantas alli apresentadas, sendo então os expositores que

mais se distinguissem premiados com medalhas de ouro, e de prata ,

cunhadas na casa da moeda de Lisboa, e alguns com menções honro-

sas; ordenando igualmente Sua Magestade, que seriam postas fóra da

competência dos mesmos prêmios as collecções dos jardins reaes.

Entre os tres expositores que receberam as medalhas de ouro

,

foi justamente premiado o Sr. Bento Antonio Alves, pelo zelo e sa-

crifícios que lhe tem merecido a horticultura, e pela importante col-



lecção que apresentou de Cojiiferas e Fetos, o que tudo consta do re-

latório do mesmo jury
,
publicado no Diário do Governo em 14 dè

Junho de 1854.

O Sr. Bento Antonio Alves, teve a bondade de nos confiar a sua

medalha, para ser gravada nesta nossa Memória.

NUMERO llà.

FLOKAE ET POMONAE sociETAs. — Figuras dc Flora, Ccrcs, e Pomona, com
os seus emblemas.

No exergo— iii. jan. mdcccliv.— Sendo esta a data da installação da

sociedade, e por baixo o nome do gravador— f. b. freire— f.

—

llev. PRAEMIO

FOVET

ET

AUGET.

Coroa dc fruetos, flores, e espigas de trigo, circumdando a le-

genda.

UeclalbaM claclaM aoN aluninow «law owoolaM Reaow dc Mafra
c €las !\cec«»ida«lcis.

Sua Magestade ElRei o Senhor D. Pedro V, debaixo dos seus

auspicios, e á sua custa, estabeleceu no anno de 1855, no real edi-

fício dc Mafra, uma escola pública dc Instrucçào Primaria, como cons-

ta do seu regulamento impresso, aonde se ensina, leitura, escripta,

arithmetica, e desenho; e entre os prêmios concedidos aos alumnos

mais distinctos se dào, por Ordem de Sua Magestade, umas medalhas

de prata, gravadas pelo Sr. Gerard em 185G, as quaes foram dis-

tribuídas e lançadas ao pescoço dos agraciados, em 26 de Agosto de

1858, pelas Pveacs màos de Sua Magestade a Piainha.

NUMERO 119.

PETRus V. D. G. PORTLG ET ALGARB. REx.— Busto de Sua Magcstadc, e

por baixo o nome do gravador.— gerard— f— 1856.

—

Rev.— Coroa de louro, e no centro—
escola

real

DE

MAFRA.

Em Fevereiro de 1857, igualmente debaixo dos auspicios de Sua

Magestade, se instituiu outra similhante escola junto ao real palacio

14
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das Necessidades em Lisboa, com os mesmos regulaaientos, e dadivas

das medalhas.
• NUMERO 120.

PETivus. V. D. G. PORTUG. ET. ALGARB. REv.— Busto de Sua Magcstadc, e

por baixo o nome do gravador— gerard—

f

— 1856.

—

Kev.— Coroa de louro, e no centro.

ESCOLA

REAL

DAS

NECESSIDADES.

ENCola popular de Canto na cidade do Porto, oni lli5õ.

Medalha mandada cunhar pela Ex.'"* Gamara Municipal da cida-

de do Porto, no anno de 1858, para premiar os alumnos mais dis-

tinctos da escola popular de Canto, estabelecida em 1855 pela mesma
camara, e gravada pelo Sr. Gerard, e cunhada na ofíicina de Bulhào,

no Porto.

NUMERO 121.

ESCOLA POPULAR DE CANTO DA CAMARA MUNICIPAL DO PORTO. Amias da

cidade.

Rev.— AO MÉRITO.— Ramos de louro, c no centro uma lyra.

Foi esta escola fundada por Jacopo Carli no anno de 1855, sendo

alli professor de musica. A Ex.“‘* Camara Municipal, em agradecimento

ao dito Jacopo, mandou gravar um difierente reverso, para se cunhar

uma unica medalha e dedical-a ao fundador.

NUMERO 122.

ESCOLA POPULAR DE CANTO
,
DA CAMARA MUNICIPAL DO PORTO. Aruias da

cidade.

Rev.— Coroa de louro, e no centro

FUNDADA
é

POR

JACOPO CARLI

DE

VERONA.

EM

1855.
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CaminlioN dc ferro dc leMe» em liiNboa, anno de 1H50.

Medallui commemorativa cia inauguraçào do caminho dc lerro

de leste em Lisboa, mandada cunhar, no anno de 1856, por ordem
do Jlinisterio das Obras Publicas, e distribuida a varias pessoas.

NUMERO 123.

Mtfcbina de vapor no caminho de ferro, figuras das Pessoas Reaes, e

e outras de distinccjào, e sem legenda.

No exergo— inauguração

DO

CAMINHO DE FERRO DE LESTE

EM LISBOA.

28 DE OUTUBRO DE 1856.
O nome do gravador — gerard. f.

—

Rev. PETRO. v.

CORAMQUE. REGIA. STIRPE. ET. AULA.

PRECATION. AB. OLISIPON.

CARD. PATRIARCH.

FAcms

FERREE. EX OLISIPON. VI;E. USQUE.

AD. CARREGADO. V KAL. NOV^EMB.

MDCCCLVI. A. D.

SOLEMNIS. FUIT. INAUGURATIO.

Copiado do exemplar de cobre, da collecção da Academia Real

das Sciencias de Lisboa.

Liyreu fia Celestial ordem Terceira da Vantissima
Trindade, cm 1859.

Medalha gravada pelo Sr. Gerard, e cunhada na cidade do Porto,

na officina de Bulhào, para premiar os alumnos mais distinctos do
lycíeu da Celestial ordem Terceira da Santissima Trindade na cidade

do Porto.

' NUMERO 124.

LYCEU DA CELESTIAL ORDEM TERCEIRA DA S.S. TRINDADE. ArmaS da mCS-

ma ordem.

14 *
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Kcv.— DisTiNcçÀo. — Kamos de louro, e no centro um livro abeilo,

com as leg^endas — instituição— esi 1857.

—

Casamento de .^ua Majestade KlRei o Kenhor D. Pedro V,
em 9» de Abril de I

Sua Magestade Ell\ei o Senhor I). Pedro V, nasceu em Lisboa

no paço das Necessidades, aos 16 de Setembro de 1837, e por falle-

cimento de sua Mài, a Rainha a Senhora D. Maria II, em 15 de No-

vembro de 1853, subiu ao throno debaixo da tutella de Sua Mages-

tade o seu Augusto pai ElPvei o Senhor D. Fernando II , até que fi-

nalisada a sua menoridade, foi proclamado Rei de Portugal e seus do-

minios, aos 16 de Setembro de 1855.

Contrahiii o seu casamento por jirocuraçào na corte de Berlim,

aos 29 de Abril de 1858 , com Sua Magestade a Rainha a Senhora

D. Stephania Frederica Guilhermina Antonia , Princeza prussiana de

Hohenzollern Sigmaringen
,
que nasceu em 15 de Julho de 1 837, e

entre os maiores applausos entrou na foz do Tejo, aos 17 de Maio de

1858, tendo logar no dia 18 o casamento pessoal, com todas as so-

lemnidades, na Igreja de Santa Justa, que foi anteriorinenle conven-

to de S. Domingos.

Sua Magestade desejando comrnemorar o seu consorcio, mandou
gravar, e cunhar em Bruxellas, uma medalha pelo gravador Leopold

Wiener, da qual se cunliaram muitos exemplares, de ouro, prata, e

cobre
,
que foram por Ordem de Sua Magestade distribuidas a mui-

tas pessoas de distincçào nacionaes e estrangeiras, á Academia Real

das Sciencias de Lisboa, e a algumas Gamaras municipaes de cidades

e villas, como consta do Diário do Governo de 28 de Março de 1859.

Sua Magestade a Rainha a Senhora I). Stephaina infelizmente fal-

leceu em Lisboa aos 17 de Julho de 1859, deixando o Seu Augusto

Esposo, c todos os portuguezes penalisados, pela falta de tào virtuosa

Senhora.

O Ex.”’” Sr. Visconde da Carreira, Camareiro mor de Sua Mages-

tade ElRei o Senhor D. Pedro V, e Socio da Academia Real das Scien-

cias de Lisboa
, teve a benignidade de nos communicar os esclareci-

mentos necessários para a descripçào desta interessante medalha.

I

/



^UMERO 125.

D. PEDRO V. REI DE PORTUGAL E DOS ALGARVES. D. STEPIIAMA RAINHA DE POR-

TUGAL E DOS ALavRVES.— Bustos clc Suas Magcstades.

No exeríjo o nome clo gravador— leopold wiener— rruxelles.

—

Kev.— EiRei oílerecendo a Coroa e. o Throno <á Sua Augusta Esposa,

sendo apresentada pela figura do Hvmeneu na acção do desembar-

(|ue, e um genio com o escudo das armas unidas de ambos os Reaes

Consortes.

No exergo a data do dia deste consorcio, e o nome do gravador da

mcdalba. 29 abril 1858.

L* WIENER.

CoiitlooorarõoN roiirodida« pela Camara lliinipipal dow Oli-
vaoM. pelo nioli%o da eliolera morltiiM, iio aiino fic 1^56 .

A Ex.“'‘ Camara Municipal dos Olivaes, em sessão de 28 de Ju-

lho de 1859, sobre a proposta do seu Rrcsidenle o Sr. José 3íaria da

Costa Bueno Cevalhos de Villa I.obos, deliberou mandar cunhar umas
insignias, para se distribuirem pelas pessoas que mais se distinguiram

no tratamento da cholera morbus, que atacou forlementc os habitan-

tes daquelle municipio, no anno de 1856.

Na sessão da mesma Camara, de 25 de Agosto de 1859, se fez

uma declaração
,
para que estas insignias fossem sómente concedidas

a vinte dos moradores deste conselho, que mais se distinguiram no
tratamento dos cholericos, resolução que foi competentemente appro-

vada pelo conselho do districto, em 6 de Setembro, dependendo corn-

tudo da licença do governo de Sua Magestade, para auctorisar os agra-

ciados a usarem destas insignias no lado esquerdo do peito.

Pedindo ao Sr. José Maria da Casta Bueno Cevalhos de Villa Lo-

bos os esclarecimentos necessários, para descrever tão honrosa insignia

nesta nossa Memória, este illustre cavalheiro teve abondade de nos en-

viar uma co[)ia authentica do que constava dos livros das actas da Ca-

mara, e ao mesmo tempo a delicadesa de oíferccer, por unanimidade

de votos de todos os membros da mesma Camara, um exemplar des-

ta interessante e rara insignia, para a collecçào numismática da x\ca-

demia Real das Scieucias de Lisboa , aonde tivemos o gosto de a col-

locar.
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NUMERO 120.

Cruz ()e prata com as armas dfe ouro do .município dos Olivaes, e ao

redor das armas a legenda— a gamara dos olivaes.— ao merivo.—

Coiitlprorarõew «ladaK p<^la (‘amara lliiiiicipal do(<i«iboa. pe-

lo motivo da febre amar«>lla em I^íMboa, fle»de AgoNio
de até Janeiro de

Tendo a cholera morbus atacado fortemente os habitantes de Por-

tugal, e sobre tudo os de Lisboa, e seu termo, nos mezes de Junho

até Setembro de 1856, foram nos fins desse anno alguns indivíduos

acommettidos da febre amarella na rua larga de S. Roque, sitio da

Bica, e sobre tudo no bairro de Belem.

No mez de Agosto de 1857, começou novamente a febre ama-

rella a fazer grandes estragos, sómente nos habitantes de Lisboa, nào

SC generalisando como a cholera morbus em 1856, mas restringin-

do-sc com maior força em certos bairros, e finalisando nos fins de Ja-

neiro de 1858, havendo atacado mais de treze mil pessoas, e falle-

cido perto de seis mil.

No anno de 1723, havia a f(;hre amarella igualmcnte atacado

muitos indivíduos nesta cidade, nos mesmos mezes, e pelos mesmos

sitios, como consta do interessante folheto entào impresso, e escripto

por um facultativo
, e agora novamente publicado na Gazeta Medica

de Lisboa, de 16 de Setembro de 1857. «Discurso e Observações

« Appollineas sobre as doenças que houve na Cidade de Lisboa Ocei-

M dental e Oriental, o Outono de 1723, por Simào Felix da Cunha,

«impresso em Lisboa 1 726.»

O Sr. I)r. Levy Maria Jordào, nosso particular amigo e collega,

Socio efléclivo da Academia Real das Sciencias de Lisboa ,
sendo Ve-

reador da Ex.'“‘‘ Camara Municipal de Lisboa
,
propoz, que sendo a

mesma Camara representante da cidade Lisboa, deveria mandar cu-

nhar umas medalhas de prata, em signal do seu reconhecimento, pa-

ra dar aos indivíduos de todas as classes, que prestaram maiores ser-

viços na occasiào deste flagello. Esta proposta foi

,

como era de espe-

rar, muito bem aceita por todos os camaristas, cunhando-se uma me-

dalha de ouro para se offerecer a Sua Magestade ElRei o Senhor D.

Pedro V, e 220, de prata, que foram distribuídas aos indivíduos cu-

jos nomes se [mblicaram impressos nos Annaes do municipio de Lis-



boa, n.° 42, de Junho de 1859, havendo Sua Mageslade, por Decreto

de 25 de Agosto de 1859, concedido a faculdade de poderem os agra-

ciados usar desta medalha pendente ao peito em uma fita amarella.

Copiamos a(jui em seguida a proposta do Senhor Dr. Levy
, a

allocuçüo da Gamara quando oflereceu a Sua Magestade a medalha de

ouro, e a resposta que Sua Magestade se dignou de lhe dar, o que

se acha tamhcm impresso nos Annaes do municipio de Lishoa, n.° 1 1,

em Junho de 1858, e n.“ 31, em Março de 1859.

Proposta.

«Senhores.—Vimos Lishoa assolada por um flagello terrivel, que

lançou o lueto e consternação em milhares de familias, mas vimos

tamhem desenvolver uma caridade, abnegação pessoal, e até heroismo,

(|ue ennobrecendo a Cidade que manifestou taes sentimentos hão de pas-

sar á historia, como um dos factos notáveis que ella deve registar.

Entendo que esta Camara, como representante da Cidade, deve mos-

trar o seu reconhecimento aos individuos de Iodas as classes que pres-

taram na occasiào do ílagello tão relevantes serviços: se a gratidão

existe no coração dos vivos por esses serviços prestados ás victimas

da febre, manifestemos esse sentimento de um modo digno da Cida-

de que representamos: e por isso proponho: — l.°que se mande cu-

nhar uma medalha de prata , tendo de um lado as armas da Cidade,

e a data de 1857,— e do outro a seguinte legenda.— A caridade na

oceasião da febre amarella, a Cidade de Lishoa
;
— 2." que essa me-

dalha seja offerecida aos referidos individuos.— Camara 14 de Junho

de 1858.— O Vereador, Dr. Levy Maria Jordão.— »

— Allocuçào da Camara Municipal de Lishoa a Sua Magestade ElRei,

no acto de depositar em Suas Augustas Mãos a medalha comme-

morativa dos serviços prestados durante a idtirna epidemia.—
«Senhor!— Se os Monarchas tem a gloria e indisputável prero-

gativa de conferir ao mérito o prêmio que lhe é devido, não se pode

tamhem negar ao povo o direito de significar a sua gratidão para com
aquelles que, nos momentos calamitosos em que a humanidade aftli-

cta brada pelo auxilio das virtudes mais generosas, dedicam a sua in-

telligencia, vida, e fortuna, para Hie alliviar os soflrimentos, e comba-

ter o mal que o opprime.

Por mais altos que se achem collocados na escala social esses he-



roes cia luinianiclacle ,
nào lhes é por ccrlo inclifíerenle a gralidào do

povo, nem os signaes por cjue esle a expressa, por mais n)odestos cjue

elles sejam.

A Gamara Jhmicipal de Lisboa cpie reconhece c|uanto deve o po-

vo da capital aos homens (jue, durante o Hagello da ultima epidemia,

o não ahondonaram no meio das suas tormentosas angustias, resolveu

com memorar a dedicaçao exemplar de tào henemeritos cidadãos, man-

dando cunhar uma medalha, para ser distribuida pelos cpie mais se

distingniratn nessa longa e arriscada lucta.

Vossa Magestade, permanecendo inabalavel no meio do perigo,

animando com Sua Augusta Presença , com os seus cuidados c des-

velos, 03 que trabalhavam e os c[uc sotVriam, consquistou o indispu-

tável direito de ser considerado o primeiro entre todos os que se ar-

riscaram neste perigoso combate, como na peleja é sempre um valen-

te General o primeiro entre os soldados.

Assim a Gamara 3Iunlcipal, em nome da Gidade, vem hoje col-

locar nas Mãos de Vossa 3Iagestade este modesto signal da sua incoíii-

mensuravcl gratidão, e espera cjue Vossa IMagestade lhe não recusará

a graça de o receber, pelo muito cjue elle significa, com a Benevolên-

cia innala de Seu Begio Goração.

— Resposta de Sua Magestade.—
Aceito com vivo reconhecimento a olferta, cjue a Gamara Muni-

cipal de Lisboa acaba de depositar nas IMinhas Mãos.

Aprecio-a dobradamente pelo que ella significa
, e pela 1‘órma.

Tudo quanto fosse mais que aquillo que a Gamara Municipal fez, não

satisfaria a minha ambição, se ambição cu tivesse do que não ha di-

, reito a esperar, c menos a exigir-, e, sendo sacrifício para (juem o of-

ferecesse, ficaria sendo remorso para quem não poderia recusal-o.

Pareceu-Me sempre que a mais invejável das recompensas, ás

(juaes o sentimento de honra liga um valor, (|ue a philosophia se es-

força em vão por desmerecer, é aquclla que os companheiros de tra-

balho
, e de perigos ,

nos votam sobre o chão mesmo da peleja. L a

condecoração modesta do soldado, <[ue o favor não tem direito, nem
SC lembra jámais de conferir.

Esta (jue Me coube vale infinito para Mim, vale mais que tudo,

tendo deixado passar perto de dois annos sobre um facto , (|ue pedia

o cs([uecimento de apreciações mais ou menos suspeitas, para ser olha-

do na sua verdadeira luz.



Ila momentos, na vida do homem, em que é igualmenle con-

dernnavel contar de mais ou de menos comnosco. IVào somos juizes

exclusivos nem da nossa necessidade, nem dos nossos merecimentos.

A essa lei , ([ue é para todos, nào póde esquivar-Se o Soberano.

Tem de responder por Si , e pela instituição que representa
;
deve-se

áquelles que o precederam ,
como aos cpic hão de seguir-se-lhc. Tem

de velar pelo bem dos seus povos, e de nobilitar o seu ofíicio, incom-

pleto no conceito dos adoradores obstinados do passado, inútil ao ver

d’aquelles, (jue o creem conservado apenas para embargar ambições

extremas.

Se calculei, como agora, o ((ue fazia, não sei. Sei que, do favor

popular que acaso podesse colbcr, ía disposto a conservar apenas a

gratidão. Esse proposito compri-o.

(Diário do Governo N.° 73— de 28 de Março de 1859.)

ê

O Sr. .lulio Máximo de Oliveira Pimcntel
, nosso consocio aca-

dêmico
,

e Presidente da Ex.*"^ Gamara 3Iunicipal de Lisboa
,
teve a

bondade de nos entregar um exemplar desta medalha, para o gabine-

te numismático da Academia Ptcal das Scicncias.

AUMERO 127.

LISBOA AGRADECIDA.— Eiguru leprcscntando a cidade de Lisboa, coroa-

da de castellos, derramando coroas de louro com a mão direita, e

com a esquerda encostada no escudo das armas de Lisboa, (jue são

um navio com dois corvos na tolda.

Ao exergo— 1858.—
Rev.— Coroa de louro, e no centro.—

Á

DEVOÇÃO

HUMAMTARIA

Este exemplar
,
que pertence ao nosso consocio o Sr. Dr. Levy

.Maria Jordão, pesa 5 oitavas e 24 grãos de prata fina. Depois se fi-

zeram outras medalhas iguaes a estas, e com menos peso.



Modnllinüi ofTcrorídnM ao prowli|;ia<lor Ilorrniaiiii oin lf^59.

llerniiaim traballianclo admiravelmente, no anno de 1859, nos

theatros de Lisboa, foi justa mente agraciado por Sua 3Iagestade El-

Rei o Senbor 1). Pedro V, com uma medalha de ouro, de— philan-

TROPiA E GE>ER0SiDADE— , iiicdalba (juc se aclia descripla nesta Memó-
ria a pag. lOl e 102. Continuou com os mesmos trabalhos nos thea-

tros das cidades do Porto e de Coimbra, fazendo grandiosos benefícios

a favor dos nossos estabelecimentos de caridade ; sendo o ultimo no

tlieatro da Academia Dramatica de Coimbra, entregando a generosa

dadiva de dois contos de réis á Sociedade Philantropica Acadêmica. O
conselho dessa Academia Dramatica lhe olfereceu uma medalha de ou-

ro, sendo-lhe entregue no mesmo theatro pelo Sr. José Cardoso Vieira

de Castro, um dos membros daquella corporação, como consta do jor-

nal o Athcneo, impresso em Coimbra, primeiro aimo, cm 31 de De-

zembro de 1859, n.“ 3, contendo um eloquente artigo do mesmo Sr.

Vieira de Castro; o cjue nos foi communicado [>elo Sr. Dr. Levy .Ma-

)'ia Jordào.

NUMERO 128.

os ESTI DAMES

DA

CNIVEUSIDADE

DE

COIMBRA.

Ramos de louro e carvalho.

Rev.— AO

PROFESSOR

IIERRMANN.

Oito estrellas ao redor da legenda.

ll<*4laliia «lo l-'!*. n. .%ii<«»iiio .llaiiii«‘l <l<‘ Villu‘iia. <>i'ão ini^Klrt' «ia

oi'«li‘ni <lu lluNitital <!«' N. *l«»ã<^<lo •P«-^riiMal«‘iu.

Er. D. Antonio Manuel de Vilhena, conhecido pelo nome de Grão
.Mestre Manuel, era (ilbo de I). Sandio i\Ianucl de Vilhena, primeiro

Conde de Villallor, e nasceu em Lisboa aos 8 de Junho de 1GG3. En-



tranclo na ordem militar do Hospital de S. Joào de .Tonisalem da ilha

de Malta, em allençào ao sen grande merecimento, foi nomeaílo, na

idade de vinte e um annos, capitào de um dos navios mandados á

conquista da Morca, fazendo constanlemente grandes serviços, e au-

gmentado em postos, foi condecorado com a Grão Cruz da ordem; em
1703, nomeado Grão Chanceller, e chefe de lingua de Castclla e Por-

tugal, e em 19 de Junho de 1 722, por unanimidade de votos, eleva-

do a Principe Soberano de Malta, e Grão Mestre da ordem. Defendeu

a ilha de Malta dos continuados ataques dos turcos, perseguindo-os

successivamcnte, e sempre victorioso
;

e conhecendo a necessidade de

melhores fortificações, e de uma alta torre, para descobrir, e acaute-

lar os perigos, construiu á sua custa um forte, que ainda conserva o

nome de forte— Manuel.

Lembrado da sua patria, mandou uma embaixada de (juatro náos,

a cumprimentar ElPxei o Sr. D. João V, pela oceasião dos casamentos

ajustados, e depois concluidos em 19 de Janeiro de 17 29, do Princi-

pe e successor do throno o Sr. D. José, com a Sr.* D. Marianua Vi-

ctoria, iliba de D. Philippe V, de Hespanha, e da Infanta a Sr.* D.

Olaria Barbara, com D. Fernando, que depois foi rei de Hespanha,

com o titulo de I). Fernando YI. ElBei o Sr. l). João V lhe agrade-

ceu, presenteando-o com muitas peças de artilheria para serem collo-

cadas no seu novo forte. Falleceu o Sr. I). Antonio Manuel de \’ilhe-

na na ilha de Malta aos 12 de Dezembro de 17 36.

D. Sancho 31anuel de Vilhena, j)rimeiro Conde de Yillallor, Mes-

tre de Campo General, do Conselho d’Estado, e Guerra, ganhou aos

castelhanos a famosa batalha do Ameixial, com perda total do seu

exercito muito superior em forças ao de Portugal. Este Conde foi sex-

to neto por varonia do Infante D. 3Ianuel, filho de Dr Fernando III,

Rei de Castella e Leão. Teve por armas, escudo csquartelado, no pri-

meiro de vermelho, um colo de aguia de ouro, mão empunhando uma
espada guarnecida de ouro ; no segundo, um leão de purpura arma-

do, em campo de prata, e assim os contrários. Timbre o coto das ar-

mas com a espada. São estas armas dos— maxueis — de que usou o

nosso Grão Mestre.

O Ex."’" Sr. I). Christovào ÍManuel Yilhenal senhor de Panças,

descendente desta illuslre familia, teve a bondade de nos fran(|uear a

interessante medalha que publicamos com a maior satisfação, existin-

do outra igual na collecção numismática da Academia Real das .Scien-

cias de Lisboa.



NUMERO 129.

FR. D. AN. MANOEL DE VILHENA. M. M. BuSlO (Jo GrHo McStrC, C pOF baíXO

O anno— mdccxxv.—
Rev.— TERRAQ. MARiQUE.— Fi^uta militar com espada na mào direita,

e na escpierda um eseudo eom os emblemas das armas do Grão

Mestre. No campo da medalha, o forte com a legenda— manuel—

,

uma náo no mar, e aos pés da figura um leão e vários objectos de

gueri’a.

No exergo— fortes creantcr

FORTTIBUS.

CaManieiilo do Kr. >. l*odro IV, oni 1K1«.

O Sr. n. Pedro IV, Rei de Portugal, e primeiro Imperador do

Rrasil, filho do Sr. I). João VI, nasceu no jialacio de Queluz, junto a

Lisboa, aos 12 de Outubro de 17 98, e ali falleceu aos 24 de .Setem-

bro de 1834. Casou a primeira vez com a Sr.® 1). Leopoldina Caro-

lina Josefa, segunda filha de Franeisco I, Imperador (PAustria, que

nasceu aos 22 de Janeiro de 1797, casou em 13 de Maio de 1817,

e falleeeu no Rio de Janeiro em 11 de Dezembro de 1826. O con-

traeto deste matrimonio foi assignado em Vienna d’Auslria aos 29 de

Novembro de 1816, pelo Marquez de IMarialva, eomo Plenipotenciá-

rio do Sr. I). João VI, e pelos Principes TrautmansdaríV, e de 3Iet-

ternick, Plenipoleneiarios do Imperador d’Austria, dando-se-lbe nesse

contracto a esta Senhora o nome de Sr.® 1). Carolina Josefa Leopol-

dina. O Sr. D. Pedro IV casou a segunda vez, em 2 de Agosto de

1829, com Sua Magestade Imperial a Sr.® 1). Amélia Augusta Euge-

nia Napoleôa, (jue nasceu em 31 de Julho de 1812, terceira filha do

Prineipe Eugênio Dinjue de Lcucbtenberg e Príncipe de Licbstmdt.

O Sr, Jorge Caesar de Figanière teve a bondade de nos commu-
nicar uma medalha de [>rata, eunbada em 1817, allusiva a este casa-

menso do Sr. 1). Pedro IV com a Sr.® D. Leopoldina.

NUMERO 130.

LEOPOLDINA. CAROL. .lOS. ARC.HIDUX. AUSTRI.E. RuStO da Sl'.® I). LeOpol-

dina, e por baixo o nome do gravador— j. lang. f.

' Rev.— Navio com um gênio pegando com a mão direita no leme, e



— 1 17 —
lendo na esquerda um Tacho aceeso, e na vela se acha a legenda,

FELICITAS.—
]\o exergo— mdcccxvu.—

As duas ultimas medalhas, numeros 129 e 130, nos íbrarn com-
muuicadas quando se achava quasl impressa esta Memória, e por isso

nào poderam ser collocadas nos competentes logares.

I

FIM.
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111 95)

125) 111

11 10

6 6— 5)1

123 107

63 51

85) 79
130 116

125 108
18-15)-20-21 16

8 8
78 65

15 33
73 59
1

5

13

17 35
127 110
126 109

lOí 95
82 a 88 68

78
5H-95 85— 85)

93 82
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» NLM. DASMED.U.. PAG,

Conservalorio Real dc Lisboa, da arte dramatica 109 98
Coração de Jesus, templo fundado em Lisboa o5-oG-o7 13

Daniel da Silva Pereira Coulinho, premiado em Londres 117 103
Desacato na igreja de Santa Engracia 12 11

Ensaios dos gravadores para serem empregados na Casa da Moeda. 102 91
Escola popular de cântico na cidade do Porto 121-122 lOfi

Escolas Ueacs cm Mafra, estabelecidas por Sua Magestade o Sr. D.

Pedro V 119 103
» no palacio das Necessidades, estabelecidas por Sua

- .Magestade o Sr. D. Pedro V 120 103
Estatua equestre do Sr. D. José 1 33-31 39
Evtincção dos jesuitas 32 39
Familiares do santo-oflicio 92 81

llcrrmann, medalhas que se lhe oíTcrecerarn 128 113
Hollandezes no Rrazil em lfi37 13 12
Isabel (Sr.* D.) filha do Sr. D. .Manuel 1-3 3

Joanna (Sr.* D.), mãe do Sr. D. Sebastião 9 8
João IV (Sr. D.), medalha com o seu busto 11 13

João V (Sr. D.), medalha dedicada á sua munificcncia, por Kog. . 28 21
» soccorro que deu ao Pontificc 29-30 22
» medalhas de ouro que mandou cunhar 32-33-31 2(i

» «indulgências que lhe concedeu 0 Papa 33 27
João (Sr. D.; Principe Regente cm 1799 09 37
João VI (Sr. D.) aedamado em 1718 90 80

» fundição do .Vrsenal Real do Exercito do Rrasil. . 80
» medalha com o seu busto 97 90

Jorge da Costa (D.), Cardeal 1

José .\ntonio do Vallc, ensaios de gravuras 70-71-72 38
Lconor (Sr.* 1).). fdha do Sr. D. Duarte 1-2-3 3

» terceira mulher do Sr. D. Manuel 7 7
Nossa Senhora do Livramento, templo fundado cm Relem 12-13-11 31

Luiz de Camões, medalha que lhe dedicou o Rarão de Dillon 62 18
» » Thomaz José de Aquino 30
» » 0 .Morgado de .Matlieus. 91 81

l.yceu da Celestial ordem Terceira da Santissima Trindade, na ci-

dade do Porto 121 107

.Mafra, templo dedicado a Santo .Vntonio, c medalhas ali collocadas. 23
» collegio estabelecido cm 1772 30-31 38
» novo templo começado em 1791 63-66-67 51

.Manuel Pinto da Fonceca (Fr. D.), Grão Mestre da ordem de .Malta 38 29
Maria II (Sr.* D.), medalha que lhe dedicaram em Paris 103^ 93

» » quando foi ao Porto 112 110
.Marquez de Pombal, medalha que lhe dedicou Luiz José de Rasto. 19 36
Miguel (Sr. D.), medalha que lhe dedicaram na Casa da .Aloeda de

Paris 96 89
» medalha que lhe dedicou o Conde da Louzã .... 99 92
» » D. Chardigny em Paris. 100 92
» » a .Academia Real das

Scicncias de Lisboa 101 92
» condecoração com a sua effigie 91

OlTertas nas igrejas 36-37 28
Ordens militares— de Nosso Senhor Jesu Christo 13

» de Nossa Senhora da Conceição 1

1
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Ordens militares— de S. fiento de Aviz 43
» de Santa Isabel 50
» cie S. Tliiago da Espada 43
» da Torre e Espada 93

Pazes celebradas em Ltrecht 24-25-26-27 19
Paz geral em 1763 46 34
Pedro (Sr, D.), Duque de Coimbra 4

» Principe Regente, medalha com 0 seu busto 17 13
Pedro II (Sr. D.), pequena medalha com 0 seu busto 19

» medalhas allusivas á guerra da grande alliança

em 1703 . :

*

. 12-23 17
Pedro IV (Sr. D,), medalha que lhe dedicou 0 gravador Dubois . . 98 91

» » o Sr, Luiz Gonzaga
•’creira I03 99

Prêmios das acções philantropicas 114-115 101
Reconciliação da corte de Portugal com a côrte de Ropaa, em 1770 48 ' 33
Restauração do governo legitimo, em 1808, na villa de Olhão. . . . 74 62

» na cidade do Porto 73-76 63
Roda do sal, em Setúbal 113 lOO
Roussilhon, campanha em 1793 a 1793 56
Seminário do Crato em Sernache no Bom Jardim 68 33

» em Sartitarem 64 52
Sebastião (Sr. D.) 10 9
Sociedade de Flora e Pomona, em Lisboa 118 104

» humanitaria no Porto '. H6 102
» promotora de industria nacional 106 97

Terremoto em Lisboa, em 1733 39-40-41 30 '

>Vellington, medalhas que lhe dedicaram 79-80-81 66

V
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EHRATAS

PAG. UN. ERROS E.MENDAS

10 1 ... ,
Q 'Luchii Luckii

12 1 1630 1637
» 32 GENTIS GESTIS.

13 18 Uiiiii esquadra holiaiulcza, commandada polo afa-

mado de Ruyter, foi mandada para se unir ás
esquadras j)orluguezas c francezas, que nave-
gavam para o Estreito de Gibraltar, e antes da
reunião encontrou jicrlo do Cabo de S. Vicen-
te uma esquadra hespanhola, haAendo então
combate naval, em 4 de Novembro de 1641,
em memória do qual se cunhou esta medalha.

13 21 Aguia IMienix.

13 28 1685 1785.
18 9 Galway (ialhvay.

19 8 Martborough Alarlborough.
21 8 PAISQl E i*.icisorE.

» 14 Estados-Unidos, Ilollanda Estados-Unidos da Ilollanda.

22 30 p. (portum) i*. (promontorium).
26 27 ET. G ET. c.

29 20 8 de Julho ... 19 de Julho. . . .8 de Junho ... 19 de Junho.
» 29 Lisboa e Goa Lisboa a Goa.
33 9 Por decreto de 16 de Setembro. Pela carta regia de 3 de Setembro.
» 18 \

» 22
[
Collegio dos Nobres Collegio de Nobres.

» 26 ]

38 13 O breve do Papa Clemente XIV,

do anno de 1772, acceite pelo

Sr. I). José I, no mesmo anno,

extinguindo os doze conventos Clemente xiv concedeu a EIRci o Sr. I). José i

0 llreve de 4 de Julho de 1770, e acceite por
carta regia de 6 de Setembro do mesmo anno,
[>ara extinguir os doze conventos.
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PAG, I.I.N. KKROS KMENDAS

45 l(i O exemplar de ouro da mesma Academia pesa

15 oitavas c meia e 19 grãos.

47 7 oEni; aere.

)) 22 MARIA MARl.t;,

48 5 Xo exergo— sib. império

aiARi.E. I. acgist.e;

50 19 Admson Adamsom.
52 9 Geminatum Geminatam.

56 28 Skilater de Skellater.

59 2 RRASS BRAS.

60 11 EEI.IS FEI.IZ.

66 35 1'orre Espada Torre c Espada.

» 36 Vimieiro Vimeiro.

67 7 VIMIEIRA VIMEIRA.

70 1 VIMIEIRO VIMEIRO.

78 26 VIMIEIRA VIMEIRA.

81 25 Admson .Adamson.

90 20 portugnezas portiiguczes.

95 13
I

» 21 (
^^P***^® Torre e Espada.

» 22 J

101 9 M.' M.'

107 19 FERREE FERRE;»;.

110 3 A CAMARA DOS OLIVAES A CAMARA MIMCIPAL DOS OI.IVAES.

112 22 Aceito Acceito.



ADDITAMENTO

A Memória das Aíedallias e Condecorações Porluguczas devia ter

sido [)ublicada no tomo ii parle i[ das Memórias da Academia Real

das Sciencias de Lisboa
;
mas sendo retardada por causa do abridor

das gravuras, continuaram estas a ser feitas, por ordem da mesma

Academia e debaixo da direcção da Imprensa Nacional, por outro abri-

dor, o sr. Emygdio Rosa Costa, augmentando-se-llie algun)as meda-

lhas que obtivemos depois de estar impressa a mesma Memória.

Uodallia (letlieada por ElKci o Keiiliur U. Pedro II

a FranciNco Xavier, no aniio de IG9i>.

S. Francisco Xavier nasceu no anno de 1497, distante sete lé-

guas da cidade de Pamplona, em Hespanha, morreu na Índia aos 2 de

Dezembro de 1552, e foi canonisado aos 22 de Alarço de 1622, pelo

Papa Gregorio XV, celebrada a sua canonisaçào, juntamente com a

do Palriarcha Santo Ignacio de Loyola, pelos padres da Companhia de

Jesus.

Em 24 de Marco de 1699, tomou ElRei o Senhor D. Pedro li

a este Apostolo S. Francisco Xavier por defensor e patrono das Ín-

dias, dedicando-lhe uma medalha de ouro, cpie mandou collocar na

parte de fóra do lado dos pés do caixào que encerra o corpo do mes-

mo Santo, na cidade de Goa.

No resumo historico da maravilhosa vida, conversões, e milagres

do padre da Companhia de Jesus, S. Francisco Xavier, apostolo, de-

fensor, e patrono das Índias, cscriplo por Filippe Nery Xavier, im-
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presso cm 1859 na j\ova Goa, além cie varias gravuras em madeira,

contém a da dita medalha de ouro, que tem de peso 18 oitavas e

24 gràos.

xrMErvO 131.

PF.TRus REx portugali.í;— Busto cl ElRei o Senhor D. Pedro II.

PlCV. D. FRANCISCO. XAV. INDIARUM APOST. ET. IN. ORIEN. DEFENSOR. ET.

RECENS. ASSUMP. DUC. AN. D. M. MDCXCIX.

.1l<Mlnllin «liMlicaula ao Prinripo RoKoiito do PortiiiKaI.

por 11. VaNHallo. em 1802.

Temos visto alguns exemplares d’csta medalha, e nào foi possí-

vel saber por cjue motivo H. Vassallo a dedicou ao Principe P»egentc.

O exemplar de prata da nossa collecçào pésa 13 oitavas e meia.

NUMERO 132.

.lOANNI. PORTUG. ET. ALG. PRINC. REG. RONARUM. APxT. MECOENATI. AIT.USTO.

— Busto do Senhor D. .loào Principe Regente.

No exergo— ingenti sui specimen.

c.

H. VASSALLO.

Rev.— PRAEsiDiuM. ET. DLLCE. DECus.— Figura dc iWinerva com coroa

de louro na mào direita, e juntos a si dois pequenos gênios, um
com a palheta e pincéis na mào esquerda, c um malhete na mào
direita, e o outro genio com a planta de um edifício, c por baixo

o nome do gravador — vassallo.

No exergo— iv. kal. icl.

, Mnr.ccM.

Hednllin alliiNívn a 8ua Ma^t^Ktadc o Sonhor tarlos Alborío.

Hoi d<‘ Kardciiha. fallori<Io om Porliiual om ISI».

Sua Mageslade o Senhor Carlos Albeito, Rei de Sardenha, nas-

ceu em 2 de Outubro de 1798. Abdicou a coroa em seu filho. Sua

-Mageslade o Senhor Viclor Manuel lí, em Novara a 23 de Março de



1849, c confirmada por cscriplo em Tolosa na llespanha em 3 de

Abril do mesmo anno. Veiu para Portugal, e morreu na cidade do

Porto em 28 de Julho de 1849.

O Sr. Manuel de Moraes Silva Ramos, como obséquio á memó-
ria do mencionado Rei, gravou c cunhou a seguinte medalha, da (|ual

deu poucos exemplares; oflbreceu e remetteu logo os cunhos a Sua

IMagcslade o Senhor Victor Manuel II, actual Rei de Italia, o qual se

dignou de agraciar o oííerente com a nomeaeào de Cavalleiro da or-

dem de S. Maurício e S. Lazaro.

NUMERO 133.

Columna (juebrada, tendo o busto do Rei o Senhor Carlos Alberto,

e por baixo o escudo das armas do reino de Sardenha. Figuras, da

cidade do Porto chorando a morte do Rei, e de Marte com o es-

cudo das armas da cidade do Porto.

No exergo— Á memória de s. m. elrei carlos alberto

FALECIDO ISA CIDADE DO PORTO

AOS 28 DE JULHO DE 1849.

ReV. DEDICADA E OFFERECIDA A S. M. ELREI DE SARDANHA VICTOR MANUEL II.

No campo da medalha tres coroas de louro atadas, por hai.xo dois ra-

mos de louro, e no centro a legenda.

AOS GLORIOSOS FEITOS JÁ PASSADOS,

O CORTANTE BURIL RENOVA A FAMA
;

E NO MÁRMORE, CEDRO, OU BRONZE DURO,

VIVIFICA OS HEROES PARA O FUTURO.

MDCCCLIV.

No exergo— por seu auctor

MANUEL DE MORAES SILVA RAMOS.

ilcdallia fleilicada em Sevillia a Alua SlagoNtatle ElRei

o Senbor l>. Fernando II. em 1856.

Sua Magestade ElRei o Senhor D. Fernando II, viuvo da Rai-

nha a Senhora D. Maria II, nas suas viagens visitou a Casa da Moeda

de Sevilha, em 14 de Maio de 1856, e ali lhe dedicaram uma me-
dalha.

17
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NUMERO \:n.

I.A C.iSA NACIONAL DE MONEDA DE SEVILLA. EsClltlo daS aimaS JlOlllI-

guezas ornado de ramos, e por baixo — as. m. elrey viudo de Por-

tugal.

Picv. — DIA 14 DE MAYO.— Machina de oiinhar, tendo por cima uma
coroa no centro de raios de luz; e no exergo — 1856—

Coiiflecorações conroilidaN por ElRcl o Keiilior D. Pedro V,

aoN NorioK efTeetivoN da Academia Real dan Keiencia*» de L<iAboa.

Attendendo ao que por parte da Academia Real das Sciencias de

Lisboa me foi representado, acerca da auctorisaçào que pretende para

os socios eíTectivos d’esta corporaçào scientifica poderem usar do uni-

forme e medalha acadêmica por ella propostos : Hei por bem decre-

tar o seguinte.

Artigo primeiro. E’ estabelecido o uniforme, e instituida a me-

dalha de que bào de usar os socios effectivos da Academia Real das

Sciencias de Lisboa nos actos públicos a que tiver de concorrer.

Artigo segundo. A composição d este uniforme será :

1.“ Casaca azul de gola voltada com palmas bordadas a ouro

em cada uma das extremidades da gola, e sobre a cintura entre os

dois botões posteriores, e com abotoadura de metal dourado com as

armas acadêmicas.

2
°

Colete direito de casimira branca, e abotoadura dourada com
as armas acadêmicas.

3.

" Calça azul com vivo de ouro guarnecendo as costuras late-

raes.

4.

” Cbapeo armado, de pasta, com laço nacional, presilha e bor-

las de ouro, e guarniçào de plumas brancas.

5.

" Florete de copos e guarnições douradas em telim de seda

azul.

Artigo terceiro. A medalha creada pelo artigo primeiro será de

prata dourada, em fórma de sol, tendo de um lado, em remate, as ar-

mas acadêmicas, e do outro lado a legenda da Academia : devendo

usar-se suspensa de um collar de prata dourada, formado de palmas

entrelaçadas, [londente sobre o peito.

I
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§ unico. Esla medalha poderá ig^nalmente ser usada sobre o traje

civil ou qualquer outro uniforme nos actos solemnes.

Artigo quarto. Os padrões das bordaduras, collar e inedalba, de

que trata o presente Decreto, serão pela Academia Keal das Sciencias

de Lisboa submettidos á approvaçào do Governo.

O Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Reino assim

o tcnba entendido e faça executar. Paço das Necessidades, em 30 de

Setembro de 1856.— REI.— JuIio Gomes da Silva Sancbes.

(Copiado do Diário do Governo num. 242, Lisboa 13 de

Outubro de 1856.)

NUMERO 135.

Medalha em forma de sol, tendo no centro a ligura de Minerva espa-

lhando coroas, livros, c caduceu, e o escudo das armas porluguezas.

Rev. ACADEMIA REAL DAS SCIENCIAS DE LISBOA. No CCUtrO dois raiUOS

de louro, e no meio a legenda

xni

DE

DEZEMBRO

DE

MDCCCLI.

Meilnllia da AwMociação Industrial Portuense
eiiuliada para a exposição de 1859.

Medalha dada em prêmio na Exposição Industrial Portuense, gra-

vada no Porto pelo Sr. José Arnaldo Nogueira Molarinbo.

NUMERO 136.

PETRVs. V. REx— 1857.

—

Busto d’EIRei o Senhor D. Pedro V.

Exergo— ao mérito.

Rev. ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUENSE. EXPOSIÇÃO. Esciulo daS 31’-

mas da cidade do Porto.

ledalbas da Sociedade Agricola ilo Porto.

Medalha de prata distribuida aos expositores premiados na Ex-

posição Agricola do Porto em 1857, sendo esta a primeira exposição
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agricola, em ponto grande, do reino. Foi gravada e cunliada em Ingla-

terra por ordem da direcção d’essa sociedade. No anno de 1860 se cu-

nharam outras com os mesmos cunhos tirando a data de 1 857, e fa-

zendo outra de 1860 para dar de prêmio n’esse anno.

NUMERO 137.

SOCIEDADE agrícola DO PORTO.

No campo da medalha entre dois ramos de louro e carvalho — ao mé-

rito.

No exergo— exposição de 1857.

Rev.— Escudos das armas do reino e da cidade do Porto.

Medalha de cobre commemorativa da visita d ElRei o Senhor Ü.

Pedro V á referida Exposição em 21 de Novembro de 1860, inaugu-

rada em sua presença, em cuja occasião Sua Magcstade se dignou pro-

ferir as notáveis palavras — que a Carta Constitucional deveria ter

um artigo addieional cm que se determinasse que o Hei viria todos os

annos ao Porto assistir a uma Exposição Jgricola.

NUMERO 138.

SOCIEDADE agrícola DO PORTO.— líscudo das ai inas da cidade do Porto.

Rev. — No campo da medalha em

COMMEMORACÃO

DA

ABERTURA

DA

EXPOSIÇÃO agrícola

DO

PORTO

POR

S. M. ELREI D. PEDRO V

EM

2 1 DE NOVEMBRO DE

1860

Nos lados e em baixo, arvores, plantas, e o nome do gravador — ge-

RARD.

O Sr. Alfredo Allen, que tem sido desde o principio um dos di-

rectores d esta Sociedade, teve a bondade de oíTerecer á Academia Real



das Sciencias de Lisboa um exemplar da dita medaiba de prata do

anno de 1857, e igualmenle a de cobre de 1860, pela benévola in-

tervenção de seu irmào o Sr. Eduardo Augusto Allen, socio corres-

pondente da dita Academia, e nosso particular amigo, aos quaes deve-

mos o favor de uma d’cstas medalhas de prata para a nossa collecção

particular.

Hoflallia «lo «líiitiiicçãt» roiiiinemoralí%a. eonre«lí«la por KlRei o

Kenlior II. l»«‘«lro V, a«>!« «iiie íixf^rain «orviço» iiiilitar<.^N cí ci-

vím. em (li^rexa «lo lliroiio lei;itinio, «le^tlt^ 31 «Ic Jullio «le 1896

at<^ 99 (le Maio «l«‘ 183 1, «leii«>niiiia<la — mki><%i,iia oe u. peoro e

». n%Ri%«

Merecendo o meu maior apreço as acções de valor e dedicaçao,

(juc em defeza do tbrono legitimo e das instituições que regem pre-

sentemente a monarchia portugueza, foram praticadas durante o pe-

riodo decorrido entre o dia 31 de Julho dc 1826, em que foi jurada

a Carta Constitucional dada por meu augusto avò, o Senhor D. Pe-

dro IV, de gloriosa memória, e o dia 27 de Maio de 1834, em que

se restabeleceu a paz entre os portuguezes sob o sceptro dc minha

augusta màe, a Senhora I). Maria II, de saudosa memória; e queren-

do eu dar um testemunho publico da minha benevolência áquelles

(|ue com admiravel j)crseverança, e apesar de difíiculdades que pare-

ciam invenciveis, sustentaram tão nobre causa; bei por bem instituir

para elles uma distineção commemorativa dos seus serviços, pela for-

ma especificada nos artigos seguintes.

Artigo 1
.° Esta distineção consistirá em uma medalha de cobre

de tres centímetros de diâmetro, a qual terá de um lado, c em torno,

a legenda — D. PEDRO IV— D. MARIA II. — , e no meio as cfíigies

d’estcs soberanos, c na parte inferior os millesimos— 1826— 1834—
sobreposto o primeiro ao segundo. E no reverso,, em torno, a legenda

— CAMPANHAS DA LIBERDADE—, ou a legenda —SERVIÇOS
CIVIS— , e no centro urn dos algarismos — 1 — 2— 3— 4 — 5

— 6— 7 — 8— ou 9.

§ Esta distineção será denominada — medalha de d. pedro e d.

MARIA.

Artigo 2
°

Ella será collocada no lado esquerdo do peito, pen-

dente de uma fita azul ferrete, com um filete branco longitudinal no
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meio para a medalha militar, e com orlas brancas para a medalha ci-

vil
; tudo segundo o modelo annexo a este decreto.

§ l.“ A medalha com a legenda — CAMPANHAS DA LIBER-
DADE— será conferida exclusivamenle áquelles que, durante o refe-

rido praso de tempo, fizeram serviços militares eílectivos.

§ 2." A medalha com a legenda — SERVIÇOS CIVIS— será

conferida áquelles que, durante o mesmo periodo, fizeram serviços ef-

fectivos, (juc nào se comprehendem no paragrapho antecedente.

§ 3.° O algarismo deçiignará o numero de annos que o condeco-

rado tiver servido.

§ 4." Os annos civis de 182G e de 1834 serào, para os fins d este

decreto, contados como completos.

Artigo 3." A quellas pessoas que, durante o mesmo praso de tem-

po, prestaram serviços militares, c serviços civis, será conferida a me-
dalha militar se for mais longo o numero de annos em que fizeram

serviços militares, e vice-versa.

§ unico. N’este caso o algarismo designará a somma da totali-

dade dos annos nos dois serviços.

Artigo 4.° Haverá uma commissào conqiosla de sete membros,

dos (juacs quatro militares, e tres nào militares, escolhidos entre os

funccionarios que tenham direito a obter esta medalha, para classifi-

car as pessoas, segundo os seus respectivos serviços.

Artigo 5.° Esta commissào remetterá ao ministério da guerra, á

medida que as poder formar, relações das pessoas (jue reconhecer acha-

rem-se no caso de lhe ser conferida esta distincçào, designando a me-

dalha que pertencer a cada uma.

Artigo 6.° Os nomes das pessoas que forem agraciadas com esta

distincçào serào publicados na Ordem do Exercito, se a medalha lhes

for concedida por serviços militares, e no Diário de Lisboa, se a obti-

verem por serviços civis.

O presidente do conselho de ministros, ministro e secretario de

estado dos negocios do reino, e o ministro e secretario d’estado dos

negocios da guerra, o tenham assim entendido e façam executar. Paço

das Necessidades em 16 de Outubro de 1861. — REI — Marquez de

Loulè — Visconde de Sá da Bandeira.

(Publicado na Ordem do Exercito num. 24, e no Diário de

Lisboa num. 238, de 19 de Outubro de 1861.)

NUMERO 139.

A gravura representa as medalhas descriptas no dito Decreto.
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Medalha roneedida aos militares e marinhaf^em da expedição

enviada a Ang^ola em 1860,

denominada — nEDSi.HA. dk n. peoro v.

Considerando de manifesta utilidade e reconhecida justiça honrar

os serviços prestados á patria, e perpetuar a memória dos sacrifícios

feitos pela naçào ; Considerando que por esta fórma se estimulam as

nohres aspirações e os brios generosos; Considerando digna de especial

mençào e recompensa a expedição enviada a Angola no anno de 1859,
assim pela arriscada crise em que se realisou, como pelas funestas

eonsequencias (jue preveniu: hei por bem, dando execução ao expresso

pensamento de meu muito amado e sempre chorado irmão o Senhor

Rei 1). Pedro V, de abençoada memória, instituir uma medalha com-
memorativa da dita expedição, que se denominará — Medalha de D.
Pedro V— , e será dislribuida a todos os indivíduos que na mesma
expedição tomaram parte, qualificados estes em tres classes; chefes de

forças, officiaes e praças de pret, marinhagem ou tropa : devendo aos

primeiros compelir a medallia cunhada em ouro, aos segundos em pra-

ta, e aos terceiros em cobre; e devendo mais a referida medalha, que

de um lado terá a effigie de Sua Magestade o Senhor D. Pedro V, e

do outro a lettra — Expedição de Jngola: 1859— ser usada pen-

dente de fila azul escuro, orlada de branco. O ministro e secretario

d’estado dos negocios da marinha e ultramar assim o tenha entendi-

do e faça executar. Paço em 15 de Abril de 1862. — REI — José da

Silva Mendes Leal.

Considerando indispensável rectificar a data que entra na lettra

da medalha de D. Pedro V, commemorativa da expedição de Angola,

e instituida pelo decreto de 15 de Abril do corrente anno, pois que

a expedição referida se efiectuou no anno de 186Ü; C.onsidcrando tam-

bém conveniente alterar a ordenança das cores na fita da mesma me-

dalha, para (]ue não possa confundir-se com a denominada de 1). Pe-

dro e I). Maria, creada por decreto de 16 de Outubro de 1861 : hei

por hem determinar: primeiro, que a lettra da medalha de L). Pe-

dro V, exarada no precitado decreto de 15 de Abril do corrente anno,

seja substituida :
— Expedição de Angola: 1860— ;

segundo, que a

fita correspondente seja de côr azul ferrete, orlada de amarello. 0 mi-

nistro e secretario d’estado dos negocios da marinha e ultramar assim

18



o tenha entendido e faça executar. Paço em 12 de Junho de 18G2.
— REI — José fia Silva Mendes Leal.

NUMERO 14 0.

A gravura representa a medalha descripta no dito Decreto.

Medallia para commomorar o raNamonto dc Kaa Ma|(ewiadc ElRei

o üieiilior U. l<uiz em dc Setembro de ISG9.

Sua Magestade ElRei o Senhor D. Luiz I, nasceu em Lisboa a

31 de Outubro de 1838; subiu ao tbrono por morte de seu Augusto
Irmào o Senbor D. Pedro V, em 11 de Novembro dc 1861

;
foi pro-

clamado Rei em 22 de Dezembro do dito anno. Casou por procuraçào

em Turim a 27 de Setembro de 1862, e em pessoa, em Lisboa no

dia 6 de Outubro do mesmo anno, com Sua Magestade a Rainha a Se-

nhora D. Maria Pia de Saboya, que nasceu a 1 6 de Outubro de 1847,

filba do actual l\ei de Italia Sua Magestade o Senhor Victor Manuel II,

e da fallecida Rainha Sua Magestade a Senhora I). IMaria Adelaide,

Archidu(|ueza d’Austria.

Sua Magestade ElRei mandou gravar e cunhar cm Italia umas
medalhas para commemorar o seu consorcio, da qual se cunharam

muitos exenqilares, que por sua ordem foram distribuidas a muitas

pessoas de distincçào, e um exem[)lar á Academia Real das Scicncias

de Lisboa.

NUMERO 141.

D. LUIZ. (. REI DF. PORTUG.VL E DOS ALG.^RVES. D. M.VRIA DE SAROYA RAINHA DE

PORTUGAL E DOS ALGARvEs.— Bustos dc Suas MagcsUules ElRei e a

Rainba de Portugal.

No exergo o nome do gravador — n. canzani.

Rev.— O Ilymenco apresentando Sua Magestade a Rainha a Senhora

I), Maria Pia de Saboya a Sua Magestade ElRei o Senbor I). Luiz.

Uma mc.sa coberta com panuo contendo o escudo das armas de Por-

tugal, e em cima a coroa e sceptro, e do outro lado um genio com
o escudo das armas do reino dc Italia.

No exergo— xxvn.— setembro.

. MDCCCLXII .



A ordem militar de Tliiag;o. reformada em I^G9.

A Carta de Lei de 19 de Jimho de 1789, designou que a Or-

dem militar de S. Tliiago serviria para recompensar os serviços rele-

vantes do mérito civil.

Sua Magestade EiRci o Senhor I). Luiz I houve por hem, por

Alvará de 31 de Outuhro de 1862, rcfoimar a Ordem de S. Thiago,

a qual se (icou intitulando — a antiga, nohilissima, e esclarecida Or-

dem de S. Thiago do mérito scientjico, litterario, e artistico.— As in-

signias da Ordem de S. Thiago continuarão a ser as usadas até hoje.

As medalhas ou veneras lerão em volta da face a seguinte legenda

— sciencias, lettras, e artes— Nos dias de còrle, e de grande gala,

os cavalleiros deverão trazer o habito pendente da fila da Ordem, e

os ofliciaes a venera tamhom pendente, mas de cadeia de prata em for-

ma de collar, entrelaçada de coroas de louro, palmas e espadas. Os
commendadores e os grão-cruzes usarão de collar similhante, porém

de ouro, lançando-os os últimos sohre a banda.

Não publicamos a estampa d’esla condecoração, assim como das

outras ordens militares, por se achaiem estau)padas nos competentes

Estatutos e Decretos posteriores.

Hedallia oommcmorativa da imlepondenria do Portugal,

do 1.0 do Dozombro do IO lO. gravada om 1S69.

«O Sr. ,losé Arnaldo Nogueira Molarinho, natural de Guimarães,

é um modesto artista, estabelecido ba alguns annos na cidade do Por-

to. Sem estudos ihcoricos, sem rudimentos, a si, á sua vocação e

perseverança, deve tudo (juanto sabe e vale. Ensaiando primeiro vá-

rios trabalhos de ourivesaria, dedicou-se ultimamente á arte de abri-

dor e gravador, desenvolvendo-se d’uma maneira admiravcl, com es-

pecialidade em trabalhos de marfim. E’ já extensa a lista das suas

producções, sobresaindo entre todas os retratos cm marfim (f[ue nuiito

honram o seu merecimento arlislico) do fallecido monarcha o Senhor

D. Pedro \^ e o de Sua iMagestade ElRei o Senhor D. l"ernando, em
um medalhão ofiei‘ecido pelo artista ao mesmo Augusto Senhor, me-

dalhão que Sua Magestade muito apreciou, e que mereceu ao auctor

a distincla honra de ser brindado por Sua IMagestade o P\ei-artista

18 *



com um valioso e lindo alfinete de amctlivsta com brilhantes, acom-

panhado de uma caita muito lisongeira para o Sr. Molarinho
;
o re-

trato do grande estadista o fallecido IVÜnistro e Secretario d’Estado

Rodrigo da Fonseca Magalhães, e do celebre caudilho italianno o Ge-

neral Garibaldi.

A’s duas exposições promovidas pela benemérita Associação In-

dustrial Portuense, em 1857 e 1861, concorreu o Si'. Molarinho com
primorosos c variados trabalhos, ohtendo cm ambas o ser distinguido

com medalhas de pi-ata.

As suas ultimas obi’as são: uma medalha de ouro com o retrato

do compositor e insigne violinista portuguez, Francisco de Sá Noro-

nha, a quem foi oíVerecida na noite em que, no real theatro de S.

João, da cidade do Porto, se representava em seu beneficio a sua muito

applaudida opera — Beatriz de Portugal; uma medalha commemo-
rativa da nossa independcncia em 1640, e recentemente a medalha de

— D. Pedro e D. Maria II, creada para distinguir os individuos que

desde 1826 a 1834 prestaram serviços á causa da liberdade.» Com a

maior satisfação publicamos n’esta Memória os bem merecidos elogios

feitos ao Sr. Molarinho, que acabamos de transcrever, e se acham im-

pressos no jornal Àrchivo Pittoresco, Tom. VI, do anno de 1863,

num. 1 1 , a pag. 88.

O Sr. Eduardo Augusto Allen teve a bondade de nos dar um
exemplar d esta medalha de prata, com o peso de 5 oitavas, para a

nossa collecção particular. É dedicada aos restauradores do dia 1." de

Dezembro de 1 64 0, e foi gravada por occasiào do enthusiasmo des-

envolvido na cidade do Porto em 1862, para se festejar o anniversa-

rio do 1.” de Dezembro.

NUMERO 142.

D. JOÀO IV. REI DE PORTUGAL. BuStO do Rci.

Rev. AOS RESTAURADORES DE PORTUGAL DE 1640.

No campo da medalha — l.°

DE

DEZEMBRO

1862

PORTO



Modalhait da ExpoMição Agrícola Portagncsa de
dintribuidas em 1963.

No cdifuMo pertencente ás obras pnblicas, no Terreiro do Paço,

se fez eni Lisboa no mez de Janeiro de 1852, a Exposição Agricola

Porliigueza, promovida pelo Sr. Ayrcs de Sá Nogueira, debaixo dos

auspicios, protecção e piesidencia de Sua Magestade ElRei o Senhor D.

Fernando. Nomeadas as pessoas intelligentes para julgarem o mereci-

mento dos productos ali apresentados, fizeram uni relatorio, e se man-
daram gravar e cunhar na Casa da Moeda de Lishoa pelo primeiro gra-

vador de cunhos da mesma casa, o Sr. Francisco de Borja Freire, umas
medalhas, de prata c de cobre, com os bustos de Suas Magestades a Rai-

nha a Senhora D Maria II, e ElRei o Senhor D. Fernando, para dar

aos expositores cujos productos foram julgados dignos de maior me-
recimento. Por motivos que nos são occultos sómente em 10 de Maio

de 1863, na sala da livraria da Academia Real das Sciencias de Lis-

boa, entregou Sua Magestade ElRei o Senhor D. Luiz as medalhas de

prêmio a quem foram concedidas n essa exposição.

NUMERO 143,

D. MARIA. II. E D. FERNANDO. II— Bustos dc Suas Magcstadcs a Rainha

a Senhora D. Maria II, e ElRei o Senhoi D. Fernando II.

No exergo o nome do gravador — f. b. freire— f.

Rev. — PRIMEIRA EXPOSIÇÃO AGRÍCOLA PORTCGUEZA.— Rainos de parras

com uvas, e feixes de trigo. No centro — ao mérito— tendo por

baixo instrumentos agrícolas.

No exergo — 1852.

Medalha para recompensar os serviços das classes laboriosas

intitulada — medalha do tbabaeho.

Considerando como é o trabalho, a vida, a força, e o brazâo das

nações; Considerando como pela inteiligente ajiplicação do trabalho se

multiplicam os progressos, e se constituo, propaga e dilTunde a indus-

tria em toda a variada escala da actividade humana
;
Considerando

como se aquilatam e realçam com a moralidade as prendas e dotes

do homem laborioso, e como por cila ainda se depura o seu caracter
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e se melliora o seu futuro; Considerando (|uanto imporia honrar e

ennobrecer os mais exemplares soldados tia nova civilisaeào. segundo os

diversos méritos e a dinbrcnte valia relativa de seus serviços; Consi-

derando como do mesmo modo convem, nào onerando gravemente o

estado, crear estimulos á fecunda energia do trabalho, morigerando

com a perspectiva de suhsidios, que na edade avançada lhe sejam au-

xilio e melhoria, sem na edade robusta entibiar o ardor, acompanha-

do da economia, qiie e sem[)re o melhor esteio ás familias; Desejando

dar a todas as classes laboriosas uma prova incíjuivoca da minha sin-

gular estima, e nào menos da minha regia satisfaçào na solemne oc-

casiào que á Divina l‘rovidencia aprouve [iropiciar-me : Hei por bem
decretar o seguinte.

Artigo 1 K’ inslituida, para recompensar os especiaes serviços

das classes laboriosas, uma medalha <pie terá por titulo — Medalha

do trabalho.

Artigo 2.“ A medalha do trabalho será de ligura circular com
tres centimetros de diâmetro, e terá de um lado a minha efíigie com
a legenda —Dorn Luiz I. Rei de Portugal., e com o millesimo— I 803

—

na parte inferior.

§ 1
.° No reverso e em torno terá a legenda — honra ao traba-

lho— , e no centro, dentro n’uma coroa de carvalho, a seguinte ins-

cripçào :
— A industria, á moralidade—

,
na [)ai le inferior o mesmo

millesimo — 1 803.

§ 2." A medalha do trabalho collocar-sc-ha no lado esípierdo do

peito, pendente de íila branca, listada de encarnado no centro, com
orlas da mesma côr.

Artigo 3.° A medalha do trabalho compiehende tres graus com
as seguintes designações :

— Medalha de ouro, medalha de prata, me-

dalha de cobre.

§1." A medalha de ouio compete aos serviços relevantes prati-

cados nas grandes indusliáas, ao mérito singular e excepcional em
qual(|uer d’cllas, a notáveis descobrimentos e melhoramentos n’ellas

introduzidos c devidametíte authent içados.

§ 2." A medalha de prata é concedida ao (im de trinta annos de

bom trabalho, e exem|)lar com[)ortamento.

§ 3.° A medalha de cobre corresponde a dez annos de provado

desenqienho das mesmas condiçõeg, e pode ser repelida aos vinte an-

nos por egual modo, e em egual caso.

§ i.” Toda a condemnaçào correccional implica necessária e im-

medialamenle a privação d este distinctivo em (jualquer dos graus.
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Artigo A

° O máximo numero das medalhas de prata é fixado

em mil. Cada uma d’estas medalhas é acompanhada de uma pensào

vitalicia de 25SÜU0 réis annuaes, intransmissivel.

Artigo 5.“ Uma commissào nomeada pelo governo, de vinte e

sete membros, industriaes das diversas classes, ruiiccionará como jurv

permanente de admissào, sendo este jury renovável por um terço, de

tres em tres annos.

§ 1.” f^ste jury classificará e designará ao governo os respecti-

vos candidatos.

§ 2.° Cm regulamento especial fixará as normas e clausulas de

admissibilidade a cada classe.

Artigo G.° Fica dependente da approvaçào das cortes a disposi-

ção do artigo 4.° d’este decreto, na parte relativa á concessão das pen-

sões pecuniárias.

O ministro e secretario d eslado dos negocios do reino assim o

tenha entendido e faça executar. Paço d’Ajuda, em 28 de Setembro

da 1863. — KEI. — Anselmo José Braamcamp.

Aão publicamos as estampas d estas medalhas porque ainda se

nào cunharam.

Sledallia intitulada — .ncnAi.H.% mi.iT.%R—
roni|irolieiideiido troM claNNON, >

valor militar — Iioiin MorviçoM — romportamonto exomplar.

Considerando como, além das ordens militares, existem hoje em
todos os exercitos da Europa medalhas especiaes para estimular o ze-

lo, recompensar os diversos serviços, e persuadir a todos a nobreza

inherente á profissão das armas, e os deveres a que tal nobreza obriga;

Considerando cojno as justas distincçõcs, certificando visivelmente os

actos meritórios, concorrem para elevar o nivel moral das grandes cor-

porações; Considerando (jue actualmente as ordens militares, pelas suas

peculiares clausulas de concessão, nem podem sempre chegar a todos

os graus na hierarchia militar, nem sempre comprehender os diflerentes

casos em (|ue o individuo,- avantajando-se por qualquer modo no servi-

ço, verdadeiramente mereça alguma d’a(|uellas distincçõcs; Querendo

dar aos exercitos de mar e terra uma prova da minha satisfação pelo

fausto acontecimento que vem de assegurar á patria uma promessa,

ás instituições um penhor, á minha fámilia e dynastia um esteio; De-

sejando outrosim manifestar a minha real solicitude por tudo (juanto
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póde interessar e honrar os mesmos exereitos oom j)roveito e g^loria

da nação
;
Hei por bem deerelar o seguinte :

Artigo 1." E’ inslituida uma niedalha que terá por titulo

—

Me-
tíalha mi/itar.

Artigo 2." O cunho desta medalha, e a fita de que deverá usar-se

pendente, serão cm tudo conformes ao padrão (|ue faz parte d’este de-

creto.

Artigo 3." A medalha militar póde ser concedida a quaesquer

individuos que façam parte das forças regulares combatentes, quer sir-

vam na marinba, quer no exercito, e bem assim aos facultativos e ca-

pellães das mesmas forças.

Artigo 4." A medalba militar comprehende tres classes: — va-

lor militar, bons serviços, comportamento exemplar.

§ l.“ A’ classe do valor militar, corresponde medalba de ouro, e

medalha de prata
;
a de ouro para memorar actos brilhantes de fir-

meza, dedicação ou arrojo em frente do inimigo; a de prata para pre-

miar quaesquer distinctos feitos de esforço e disci[)lina.

§ 2." A’ classe de bons serviços, toca também medalha de ouro

e medalha de prata; a de ouro para galardoar um serviço distinctis-

simo em notável desempenho de muito importante commissão extraor-

dinária; a de prata para recompensa de esclarecido e provado zelo em
cumprimento de commissão também extraordinária.

§ 3.“ A niedalha de prata d’esta classe j)oderá ser concedida tan-

tas vezes (juantas os serviços (jue Ibe deem jus. Em caso de repetição,

a medalha respectiva deverá ser usada com (ivella, e n’esta um cscu-

dete que tenha gravado o non»e do logar, ou a data, da commissão

assim commemorada.

§ 4,° Sendo considerado relevante o serviço em taes commissões

eflectuado, e tendo ol,)tido o mesmo indivíduo mais d’uma d’cstas tne-

dalhas de prata, poderá o governo trocar-lha em medalha de ouro,

cujo uso todavia fará cessar o d aquellas.

§ 5.“ A' classe de comporta>neuto exemplar, compete medalha de

ouro, medalha de prata, e medalha de cobre; medalha de ouro para

todo o militar (pie tiver cincoenta annos de serviço, sem que nas suas

informações annuacs haja nota de haver recebido castigos; medalha

de prata jiara todo o militar que tiver quinze annos de serviço nas

mesmas condições; medalha de cobre para todas as praças de pret que

bouverem servido e completado o tempo da lei sem culpa nem castigo.

§ 6." As medalhas d’esta classe serão pedidas pelos interessados

em requerimentos documentados.
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Artigo 5.“ A’ medalha de ouro da classe do valor mililar, (|iian-

do acompanhado de mutilaçào resultante de ferimento cm combale, e

á medalha de ouro da classe de comportamc?ito exemplar, compete a

pensào annual de 25JS000 reis.

§ unico. Este artigo íica dependente da approvaçào das Cortes.

Artigo 6.° Um regulamento especial determinará o modo da con-

cessão da medalha militar, e os casos em que se perde o direito a usar

delia.

Os ministros e secretários d estado dos negocios da guerra e da

marinha e ultramar assim o tenham entendido e façam executar. Paço

da Ajuda, ern 2 de Outubro de 1863. — REI. — Fisconde de Sá da

Bandeira. — José da Silva Mendes Leal.

Publicado na Ordem do Exercito num. 4ü.)

NUMERO 144.

A gravura representa as medalhas que se acham descriptas iTeste

decreto.

Uodallia da c^KpoNirão agrícola da cidatlc dc Rraga. em

Em 16 de Outubro de 1863, anniversario natalicio de Sua Ma-

gestade a Rainha a Senhora D. 3Iaria Pia de Saboya, se fez na cidade

de Braga a exposição agricola, tendo-se cunhado umas medalhas, de

prata e de cobre, para premiar os expositores julgados dignos.

Foi gravada pelo Sr. José Arnaldo Nogueira 3Iolarinho. O Sr.

Governador Civil d’aquelle districto teve a bondade de oíTerecer á Aca-

demia Real das Sciencias de Lisboa dois exemplares, um de prata,

com 0 peso de 9 oitavas e 60 grãos, e outro de cobre, que me foram

entregues em Janeiro de 1864, e se aebam no medalheiro da mesma
Academia.

NUMERO 145.

Armas de Portugal do lado direito, e junto as armas da cidade de

Braga do lado esquerdo, adornadas com flores e ramos, c j)or cima

uma estrella cercada de raios, por baixo o nome do gravador

MOLARINHO F.

Rev. EXPOSIÇÀO AGRÍCOLA DE RRAGA.

No centro — ao mérito— entre dois ramos de carvalho e louro.

Por baixo — 1 863.

19
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ll«Mlallia ile <liMtíiicrüo ronre<lí<ln aoM niílitarow

<la flivíNão aiimiliar iiortiiKiioxa,

Koi*%iii <;ni llespaiilia iiom aniioM <ie 1^35 a 1^39.

Tendo ein muita consideração a disciplina, coragem e dedicaçao

de (|MC deram provas os n)ilitares que constituiram a divisão auxiliar

(pie nos annos de 1835 a 1837 serviu em Hespanha, c querendo dar

um tcstemuniio do apreço em que tenho os serviços por elles presta-

dos na mesma divisão auxiliar; hei por hem decretar o seguinte:

Artigo 1." E’ instituida uma distineção destinada a commemo-
rar os serviços prestadas á causa das instituições lilx:raes c da dynastia

reinante em Hespanha, pelos militares que constituiram a divisão ax-

xiliar poitugueza {|ue nos annos de 1835 a 1837 serviu iraípielle reino.

§ 1.” Esta distineção consistirá em uma medalha circular, de

tres centimetros de diâmetro, que terá de um lado a legenda — hes-

PAMiA— tendo por baixo as datas — 1835 a 1837.— , e no reverso

outra legenda — nivisÀo auxiliar

—

, tudo disposto symetricamente, e

conlorme o niodèlo junto, que fica fazendo parte d’este decreto.

2." Esta medalha, que será de prata para os officiaes, e de co-

eobre para as praças de pret, deve ser eolloeada do lado cstpicrdo do

peito, pendente de uma fita de còr encarnada e branca bipartida.

Artigo 2." Teem direito a usar da medalha de prata todos os

individuüs que, tendo servido sem nota alguma na mesma divisão au-

xiliar, eram officiaes ou tinham honras de official (juando a mesma
divisão regressou a Portugal.

Artigo 3." Teem direito a usar da medalha de cobre todos os

individuos que tendo servido, também sem nota alguma, na mesma
divisão, eram praças de pret na época citada do regresso da dita di-

visão a I*orlugal.

Artigo 4." As pessoas (|ue, fazendo parte do exercito, se acha-

rem comprehendidas cm algum dos dois artigos antecedentes, farão

valer o seu direito, reijuerendo pelas vias com[ictcntes, e pelo minis-

tério da guerra
; e aquelles (jue já não forem militares, o laião dire-

etamente a este ministério.

O ministro e secretario d ostado dos negocios da guerra o tenha

assim entendido e faça executar. Paço em 4 de Novembro de 18(!3.

— IvEI. — 1’iscondc de Sá da liantkira. f

(Copiado da Ordem do Exercito num. 52, publicada no Dia-
j

rio de Lisboa, num. 295, de 3Ü de Dezembro de 1863.)

I



— 143

NUMEIIO 146.

A giQYurn representa a mcdallia que se aelia deseripta n este de-
creto.

llodaltaa <la c:x|M>wirão B<'aliril, em I^iMl>oa. no nniio *lo

No mez de Ag^osto de 1863, nas salas do theatro de D. Maria II,

se fez a hxposicão Industrial Fabril. O jury votou 85) prêmios, sendo
39 em medallias de prata, c 31 medalhas de cobre, e 1 9 menções
honrosas. Km 19 de Junho de 1864, entregou Sua Magestade EIRei
o Seidior I). Luiz I as medalhas de prêmios concedidas aos exposito-
res que foram premiados nesta exposição.

NUMERO 147.

AssociACÀo PKOMOTORA DA ixDesTKiA FAiiuiL.— Figura (Ic Miiierva espa-
lhando coroas, c juntos vários ohjcctos de artes.

No exergo — i.iskoa— c o nome do gravador — geraud. f.

Rov. Ao MERiTo, EXPOSIÇÃO DE 1863.— A Icgcuda entre dois ramos
de louro.

Modal liii «|iio u Nooíofiado do woooorroK
doíí lyposrrnplioK porluoiiMON dodíoarani ao Sr. Ki-iíokIo ICíoMior.

A sociedade de soccorros dos typograjihos portuenses, instituida
em 1 de Janeiro de 1852, c ap[)rovados os seus estatutos em sessào
de 3 de Junho de 1856, tem por objecto principal prestar aos asso-
ciados, quando enfermos, os auxilios constantes dos seus estatutos.

Os membros da sua direcção oíTereceram ao Sr. Ernesto Riester,
cm a noite de 13 de Agosto de 1864, como signal de gratidão e res-
peito, uma medalha de ouro gravada pelo Sr. José Arnaldo Nogueira
3Iolarinho, uma penna de ouro e outra de prata, pela consideração
com (pic o Sr. Biester dedicou aos typographos portuguezes o drama
por cllc composto — Fortuna c trabalho, que se rejiresentou n’essa
noite no theatro de S. João da cidade do Porto, como se acha juibli-

cado no jornal — A Federarão, impresso em Lisboa, 20 de Agosto.
O Sr. Jiolarinho leve a benevolência de nos oífererer cxemjílarcs
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COLLECÇÀO

E DAS ESTRANGEIRAS COM RELAÇÃO A 1’ORTEGAL

PERTENCENTE

AO TOM. III PARI. II DAS MEMÓRIAS

DA

ACADEMIA REAE DAS SCIENCIAS DE IJSHOA

COORDENADA

PELO SOCIO EFFECTIVO

Manuel Bernardo Liopew FernaudeM
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